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নিবদম 

উপাদানের অভাবে ও গ্রশ্থর কলেবর-বুদ্ধির ভয়ে অনেকগুলি জীবনী 

পৃর্ণতর করিতে এবং ইচ্ছা! থাকিলেও অপর কতকগুলি জীবনী মুকিত 
করিতে পারি নাই--ইহা আমর। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই বলিয়। 

আসিয়াছি। আশা করি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি পাঠকগণ মার্জনা 
করিবেন । 

প্রথম ভাগের ন্যায় এই ভাগেরও পরমহৎস শ্রীন্রীরামরুষ্জদেবের নাম 

ঠাকুর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদামণি দেবীর নাম শ্রীত্রীমা, আচার্য স্বামী 

বিবেকনেন্দের নাম স্বামীজী, স্বামী বক্জানন্দের নাম মহারাজ এবং স্বামী 

শিবানন্দের নাম মহাপুরুষ বলিয়া! উল্লিখিত হুইয়াছে। 

সপ্তমী পৃজা, ১৩৫৯ ণন্ীরানজ্দ 







স্বমী ও ত্র গুশাতীত শন্দ 



বানী ব্রিগুণাতীতানন্দ 
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পুর্ব নাম ছিল শ্রীসারদাপ্রসন্ন মিত্র। 

ীপ্রীর্গীদেবীর কপার এই পুত্রটি লাভ করিয়াছেন বলিয়া! তাহার পিতা 
পুত্রের এরূপ নাম রাখিয়াছিলেন । ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত পাঁইক- 

হাটার নাওর গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্দের ৩*শে জানুয়ারী €১৮ই 
মাঘ, ১২৭১, চান্দ্র স্তর চতুর্থী তিথিতে) সোমবার, রাত্রি ৯ট1 ২৬ মিনিটের 

সময় সারদা জন্মগ্রহণ করেন । তীহার মাতামহ ৮নীলকমল সরকার 

পাইকহাটীর বিশেষ প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন । তাহার পিভা বাবু 
শিবকঞ্চ মিত্র কলিকাঁতার নন্দনবাগানে বাস করিতেন । তিনি সাধুত1 ও 

চবিত্রবলে প্রতিবেশী ও ম্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 

শিবরুঞ্চের চারি পুত্র-_বিনর, সারদ1, অনুকূল ও আশুতোষ । 

বাল্যকাল হইতেই দেবতাপূজাদিতে সারদার বিশেষ আগ্রহ ছিল! 
তাহার স্থৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধোই তিনি 
বিভিন্ন দেবদেবীর প্রায় ১০৮টি স্তোত্র এবং প্রণামমন্ত্র মুখস্থ করিয়াছিলেন 
এবং অতি সুললিত স্থরে ভগব্দগণত1, চণ্ডী ও উপনিষদাদি শান্তর পাঠ 

করিতেন। অল্প বয়সেই তীহাঁকে কলিকাতায় পিতৃভবনে আনিয় 

বিষ্ভালয়ে ভতি করিয়া দেওয়া হয় | বালকের স্বভাব সরল ও লুমিষ্ট ; 

অধিকন্থ পরীক্ষায় সর্ব প্রথম হওয়াতে তিনি শিক্ষক ও সহপাঠীদের দ্লেচ 
ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইলেন । নিম্নবিগ্ভালয়ের পাঠ শেষ হইলে তিনি 
উচ্চর্শিক্ষার জন্য স্তামপুকুরের “মেট্রোপলিটান্-ইন্প্টি টিউশনের? চতুর্থ শ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হইলেন ; তথন তীহার বয়স চৌন্দ বৎসর । এখানে চারি বৎসর 

কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়নাস্তে তিনি প্রবেশিক্ষা-পরীক্ষ। দিতে উদ্ভত হইলেন । 



২ প্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা 

তাহার নিজের আশ! ছিল এবৎ সকলেই ভাবিতেন যে, পরীক্ষায় উচ্চস্থানি 
'অধিকারপূর্বক তিনি বৃত্তিলাত করিবেন। কিন্তু বিধির বিধান কে 
খণ্ডাইবে? পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন জলখাবার খাইবার সমক্ষে অসা বধানতা- 
বশতঃ তাহার বড় সাধের সোনার ঘড়িটি চুরি যাওয়াতে তিনি এত 
বিচলিত হৃইয়] পড়িলেন যে, অবশিষ্ট পরীক্ষা! আর ভাল করিয়। দেওয়া 
হইল না। স্থতরাৎ তিনি পাশ করিলেন দ্বিতীয় বিভাগে । ইহাতে 

ছুঃখের মাত্রা বধিতই হইল। এত আশা আজ ব্যর্থ হইল! প্রত্যুত 
এই বিফলতাই আবার ঈশ্বরের বিধানে তাহাকে আর এক অপূর্ব সাফল্য 
আনিয়! দিল । “কথা মৃত”কার শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় তখন এ বিগ্ালয়ের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন । তিনি প্রিয় ছাত্রকে মাসাধিক যাবৎ বিমর্ষ 

দেখিয়া একদিন (১৮৮৪) দৃক্ষিণেশ্বরে প্রীরামরুষ্টের নিকট লইয়! 
গেলেন । অতঃপর ঠাকুরের আকর্ষণে তিনি স্বতই তাহার নিকট যাতায়াত 
আরম্ভ করিলেন। সারদার পিতাকে সাধুসঙ্গের বিরোধী জানির়। ঠাকুর 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, সারদ। গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত সেয়ারের গাড়ি- 

ভাড়া শ্রী্রীমানের নিকট হইতে লইবেন । লজ্জাশীল৷ মাও সারদার 

আগমুন বুঝিতে পারিলেই পূর্ব হইতে আবশ্তকীয় পয়সা দ্বারদেশে রাখিয়া 
দিতেন-_-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইত ন1। পু 

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে ঘনিষ্ঠত। বৃদ্ধি পাইলে ঠাকুর তাহাকে 
দবীক্ষাগ্রহণের জন্য ্রীমায়ের নিকট পাঠাইস্া বলিগ্লাছিলেন, “অনস্ত 
রাধার মামা কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।” 
কিন্তু তখন তাহার নিশ্চয়ই দীক্ষ! হয় নাই ; কারণ শ্রীপ্রীমা বলিতেন যে, 
স্বামী ষোগানন্দই তাহার প্রথম মন্ত্রশিষ্ঞ। তবে অনুমান কর! যাইতে 
"পারে যে, শ্রীস্ীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তিনি মাতাঠাকুরানীর নিকট 

এন্ত্গ্রহণ করিয়াছিলেন । 



স্বামী ত্রিগুণাভীতাঁনন্দ ৩ 

ঠাকুরের সঙ্গগুণে সারদ্ণার জীবন কিন্ধপ নবভাবে গঠিত হইয়াছিল, 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। শৈশব হুইতে স্বগৃহের ব্যবস্থা 
দেখিয়া সারদাঁর ধারণা হইয়াছিল যে, ঝাঁট দেওয়া, জল তোল! ইআদি 
ঝি-চাকরদের কাজ । তাই ঠাকুর খন একদিন আদেশ করিলেন, “কিছু 
জল এনে আমার পা ধৃইয়ে দে, তখন লজ্জায় আরক্তিম-বদন সারদ? শুধু 
চিত্রাপিতের স্ায় ধীড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর সব বৃঝিয়াও যেন বুঝিতে 
পারেন নাঁই এমনভাবে পুনরায় বলিলেন, “জল নিয়ে আয় ।” সারদ]| কি 
করিবেন? উপার়াস্তর ন৷ দেখিয়] তাঁছাকে আদেশ পালন করিতে হইল । 
কিন্তু সেই সংস্কার অনিচ্ছা সেইদিনই পুর্ণ ইচ্ছায় পরিণত হইন। 
আমরা পরে ইহার পরিচয় পাইব। 

প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! সারদ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে 
মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ* পড়িতে আরম্ভ করিলেন । সেখানেও 

অন্নদিনে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর 

হইতে তাহাকে আর বিশেষ পড়াশুনা করিতে দেখ! যাইত না_-তখন 
তিনি প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাঁতাঁয়াত করিতেন এবং ধর্মবিষয়ক 
বন্তৃতাদদি শ্রবণ ও ধর্মগ্রস্থ-পাঠাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন । 

১৮৮৫ শ্রীষ্টাবের শেষভাগে ঠাকুর শ্তামপুকুরে আগমন করার পর হইতে 

সারদ' তাহার সান্লিধ্যলাভের বিশেষ স্থবিধ! পাইয়াছিলেন। কাশীপুরেও 

তিনি খুব যাতায়াত করিতেন এবং গৃহের কঠিন শাসন সত্বেও মধ্যে মধ্যে 
সেখানে রাত্রিধাপন করিতেন।৯ কাজেই তাহার পিতার বুঝিতে বাকী 

১। বর্তমান'্রন্থের প্রথম ভাগের ৩৪ পৃষ্ঠায় যে ত্যাগীদের উল্লেখ রহিগ্কাছে, তাহারা 
কাশীপুরে “সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিলেন ।” অপরদের সৃষ্বন্ধে 
“লীলাগ্রসঙ্গ'-_ধিবাভাবের ৩২৯ পৃষ্ঠার পার্দটাকার আছে--“সারদ| পিতার নির্যাতনে 
মধ্যে মধো আয় হুই-একদিন শ্নান্র থাকিতে সমর্থ হইত। হরিশের কয়েকদিন আসবার 
পরে গৃহে ফিরিয়া মস্তিক্ষের বিকার জন্মে । হরি ও গজ 1ধর বাটীতে থাকিয়া তপন্তা ও 
মধ্যে দধ্যে আসা বাওয়। করিত ।” 



৪ শ্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 

রহিল ন] যে, শ্রীরামকুঞের প্রভাবে সারার মন ক্রমেই সংসারবন্ধন ত্যাগ 

করিয়া অজ্ঞাতের সন্ধানে অগ্রসর হইতেছে । অতএব তিনি পুত্রকে 
সংসারে আকর্ষণের জন্য নানাবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। এর চেষ্টা কত 

প্রকাস্তিক ও দৃঢ় ছিল তাহা মাস্টার মহাশয়ের এই কথ। হইতেই বুঝিতে 
পারা যায়, “ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন তখন সারদা মহারাজের বাপ 

একজনকে হাসতে হাসতে বলেছিল, আমি কালীঘাটে গিয়ে জপ করলুম, 

তবে তোহ'ল!” ছেলেকে তিনি কিছুতেই ঠাকুরের কাছ থেকে বাগ 
মানাতে পারছিলেন ন1।” 

সারদার পিত। পুত্রকে সংসারে বাধিবার অন্ত উপায় ন। দেখিয়! 

গোঁপনে বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা অবশেষে 

সারদার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়াঁতে সারদ! প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে 

লাগিলেন। তিনি স্বকক্ষে প্রবেশ করিয়। প্রায় ঘণ্টাথানেক আকাশ- 
পাতাল কত কি ভাবিলেন। অবশেষে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়! গৃহ 

হইতে ধীর পদবিক্ষেপে বাহির ভুইয়া পড়িলেন। যাইবার সময় একখানি 
পত্র টেবিলের উপর রাথিয়া গেলেন; তাহাতে লিখ! ছিল--শ্রদ্ধেয 
পিতা এবং স্নেহময়ী জননী আমার! আমি বিবাহ করতে পারব না। 
চোখের দৃষ্টি যে দিকে নিয়ে যায়-_সেই দিকে আজ চলনুম আমি । 
সংসারের মায়াজালে বদ্ধ হতে আমার ইচ্ছা নেই” ইত্যাদি । ১৮৮৬ 

্রীষ্টাব্দের ওর] জানুয়ারী সাঁড়ে এগারটার সময় বাড়ি হইতে পলায়ন করিয়। 
তিনি প্রথমতঃ কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের নিকট গমন করিলেন এবং 

গৃহ হইতে পলাইতেছেন ইহা! ন! জানাইয়াই তাঁহার শুভাশীর্বাদ 
লইয়া পদত্রজে পুরী রওয়ান। হইলেন । কিছুদিন পর সারদ] গাঁশকুড়। 
হইতে বাড়িতে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন-_“শদ্ধেয় 'পিত। এবং 

স্েহমর়ী মা! আমার! আপনাদের অন্কতজ্ঞ সন্তান ছুঃখের সাগরে ভালিয়ে 
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আপনাদের চলে এসেছে--পারেন তো ক্ষমা করবেন। আমার দেশের 
ভাইবোন নানাবিধ ছুংখকষ্টে হাবুডুবু খাচ্ছে_-এ অবস্থায় আমি কুঁড়ের 
মতো বাড়িতে বসে থাকতে পারি নে। মানসিক অবস্থা পূর্ববংই আছে। 
আমার জন্য কোন চিত্ত! করবেন নাঁ_শরীর খুব ভালই । বুথ! আমাকে 
খুজতেও এখানে আর আসবেন ন।; কারণ এই চিঠি ডাকে ফেলেই ফের 
রওন1 দিচ্ছি। কোথায় যে যাই, এখনও কিছু ঠিক নেই। মা ও বড় 
ভাইবোনকে আমার পশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন। আপনিও নেবেন। 
ছোট ভাইবোনদের আমার ভালবাসাদি জানাচ্ছি। ইতি-__-আপনাদের 
অধম সন্তান সারদ11৮ 

সারদা গস্তব্যস্থানের সংবাদ ন। দিলেও কাশীপুরে অনুসন্ধান .করিয়। 

পিতা জানিলেন যে, তিনি পুরী গিয়াছেন। সুতরাং তাহার পিতামাতা 
তাহাকে লইয়া আসিবার জন্ত পুরী রওয়ান! হইলেন ( ২৭শে জানুয়ারী, 
১৮৮৬ )। পুরীতে উপস্থিত হুইপ! জনকজননী সারদা সাক্ষাৎ পাঁইলেন। 
জননীর শ্নেহময় কুশলপ্রশ্নের উত্তরে সারদা আবেগভরে স্বীয় ভ্রমণবৃত্বাস্ত 
জানাইলেন ৃ্ 

“পাঁশকুড়া হ'তে আপনাদের চিঠি লিখে চলতে আরম্ভ কর়লুম। কিন্তু 
দুর্দিন বাব কোথাও কিছু থেতে পেলুম না। বড়ই ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রাস্ত 
হওয়ায় চলতে বড় কষ্ট হ'ল। সন্ধ্যার পূর্বে নিশ্চয়ই কোন লোকালক্ন 
পাব-__-এই ভরষাঁয় অগ্রসর হলুম | কিন্তু সন্ধ্যার সময় দেখি সামনে বিরাট 
জঙ্গল ! ওরই মধ্যে একটি ছোট রাস্ত। এঁকে বেঁকে চলেছে। সর্বশক্তিমান 
তগবানের উপর নির্ভর ক'রে এ রাস্তায় চললুম ; কিন্তু ভুর্ভাগ্যবশতঃ 

যতই যাই, ততই দেখি নিবিড় বন নিবিড়তর হয়ে আসছে । অবশেষে 
অন্ধকারে দিশেহার! হয়ে গেলুম ! কি করব? আমার- গুরুদেব পরমহ্ৎস- 
দেবের নায় করতে লাগলুম এবং সর্বনিয়্তা পরেশ্বরকে প্রার্থন! জানালুষ। 
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নিরুপায় হয়ে সামনের একটি বড় গাছে উঠে ডালের ওপর ঘুমিয়ে 
পড়লুম | হঠাৎ কে আমার ডাকছে শুনতে পেনুম | কে, রাত্রির অন্ধকারে 
চেন। দায়। কষ্ঠস্বর কানে এল, “সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে? এই 
যে বাতাস রয়েছে, খাঁও।” এই ব'লে লোকটি চলে গেল এবং 
পুনরায় এক ঘটি জল আমাকে দিয়ে কোথায় অনৃষ্ত হয়ে গেল! নিবিড় 
বনে হঠাঙ একটি লোকের আগমন এবং তার সহান্ৃভূতিতে অভিভূত 
হয়ে গেনুম । কি ক'রে এ হ'ল বুঝতে পারনুম না। তবে পরম কারুণিক 
পরমেশ্বরের কূপ মনে করে অনেকক্ষণ যেখানে লোকটি দীড়িয়েছিল, 
সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম ৷ যাক, সামান্ত জিনিস দিয়ে কু্িবৃত্তি 
করলুম। এইভাবে রান্বি অতিবাহিত হ'ল। সকালবেলা উঠে বনের 
এদিক ওদিক নানাস্থানে খুঁজতে লাগলুম ; কিন্তু এই নিবিড় বনে 
লোকালয় কিংবা! লোকের চিহ্নও কোথাও দেখতে পেলুয ন1।৮ 

পুরীযাত্রীকালে কাণীপুরে তাহাকে নিঃসম্বল দেখিয়! তারক (স্বামী 
শিবানন্ ) পাচট] টাক! দিয়াছিলেন; কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তিনি 
একটি পয়সাও খরচ করেন নাই। এমনি ছিল তখন তাহার তীব্র 
বৈরাগ্য | 

কিছুদিন তিনি পিতামাঁতাকে সঙ্গে লইয়৷ পুরীর মন্দিরাদি দর্শন 
করিলেন । - অতঃপর আরও কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাইয়া সঘলবলে 
কলিকাতা ফিরিলেন। এদিকে কলেজে এফ, এ, পরীক্ষার মানব এক 
মাস বাকী। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা! কেছ আশ! করে 
নাই; কারণ সারা বসর পড়াগুনা কিছুই হয় নাই। কিন্ত তিনি 
আশাতীত ভাঁবে পাঁশ করিলেন । 

ইহার পর আবার সারদা মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বাড়ি. 
হইতে মাঝে মাঝে কোথায় চলিয়! যান__কেমন যেন আঁপনভাবে চলেন 
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আর সংসারের প্রতি তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন । জোষ্ঠ ভ্রাতা বিনয্নবাবু 

এই-সব দেখিয়া সারদাকে সংসারে ফিরাইবার জন্য নান! উপায় অবলম্বন 

করিলেন। প্রথমতঃ তিনি একটি বশীকরণ যজ্ঞ করিবার জন্য বিপুল 

আয়োজন করিলেন । এই যজ্জের উদ্দেস্তয মন্ত্রের প্রভাবে সারদ। মহারাজের 

মন সংসারে ফিরাইিয়া আনা । একমাস বারদিন ধরিয়। বারজন ব্রা্গণত্থার 
যজ্ত সম্পাদিত হইল । পরস্ত বন্তের ব্রাক্ষণগণ স্পষ্ট বলিলেন যে, তাহাকে 
সংসারে ফিরাইয়া৷ আন অসম্ভব । ইহাতেও বিনন্নবাবু হতাশ হইলেন 
না; পরস্ত অন্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন । এইজন্য স্াহাকে 
নানাভাবে প্রচুর টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল ; কিন্ত কোন ফলই হইল 
ন।। অনন্তোপায় হইয়া তিনি অবশেষে পরমহৎসদেবের শিব্যদের নিকট 

উপস্থিত হইয়৷ সব খুলিয়া! বলিলেন এবং সারদা বাহাতে সংসারে ফিরিয়া 

যান, তজ্জন্য তাহার গুরুভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । মাসখানেক 

পরে সারদা সব জানিতে পারিলেন এবং ইহাতে তাহার সংসারবিতৃষ্ণ 
বর্ধিতই হইল । 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষর পর নরেক্্প্রমুখ অনেকে যখন আঁটপুরে বান, 
তখন সারদ্বাও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। আঁটপুরে তাঁহার যে 

করদিন ছিলেন, সেই কয়দিন সেখানে বাবুরামের গৃহটি গভীর আধ্যাত্মিক 
ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারই মধ্যে আবার একদিন সারদাকে 
শিব ও গঙ্গাধরকে পার্বতী লাজাইয়। হরগৌরীশ-উৎসব কর] হইল। এইদ্ধপ 
অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সকলে একদিন এক পুফকরিণীতে শানে 

গিয়াছেন, এমন সময় অনবধানতাবশতঃ সন্তরণে অপটু সারদা, ডুবিয়া 

বাইতে লাগিজেন। তখন নিরঞ্জন তাহাকে উদ্ধার করিলেন । 
আটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের অন্ন পরেই সারদ1' বরাহুনগর ম্ঠে 

যোগ দিলেন এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন--ঙাহার নাম হুইল, 



৮ শ্ীরামকৃষ্জ-ভক্তমালিকা 

ত্রিগুণাতীতানন্দ, জঅংক্ষেপে ত্রিগুণাতীত | সাধারণতঃ তিনি সারদা 

মহারাজ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন । স্বামীজী তখন প্রায়ই তীব্র বৈরাগ্যের 

কথা বলেন, আর ভগবানলাভ না হওয়ায় আক্ষেপ করেন এবং 

প্রায়োপবেশন করিবেন বলেন । শুনিয়। ত্রিগুণাতীত মহারাজের মনে 

আগুন জলিল__-একদিন তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন । স্বামীজী তখন 
কলিকাতায় ছিলেন। ফিরিয়া! আসিয়া সব শুনিলেন এবং অন্বেবণাস্তে 

তাহারই নামে লিখিত একখানি পত্র পাইলেন_-“আমি হেঁটে বুন্দাবনে 
চললুম । এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ । এখানে ভাবের পরিবর্তন 

হচ্ছে। আগে বাপ-মা] ও বাড়ির সকলের স্বপন দ্েখতুম। তারপর 
মায়ার মুতি দেখলুম । ছুবার খুব কষ্ট পেয়েছি; বাঁড়িতে ফিরে ঘেতে 

হয়েছিল। তাই এবার দুরে যাচ্ছি। পরমহৎসদ্দেব আমায় বলেছিলেন, | 
“তোর বাড়ির ওর! সব করতে পাঁরে ; ওদের বিশ্বাস করিস নে।” কিন্তু 

সেবারে তাহার বুন্দাবন যাঁওয়! হর নাই। বরাহুনগর মঠ ত্যাগ কবির! 

তিনি প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যান; সেখানে এক রাত্রি কাটাইয়া পর দ্বিন 
কোন্নগরে উপস্থিত হন। তাহার সঙ্গে ছিল এক-আধখানি কাপড় ও 

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। কোন্নগরে তিনি একদিন থাকিয়। রেলভাড়া-সংগ্রহের 

চেষ্ট। করেন; কিন্তু অত টাক] দিতে কেহুই রাজী নহেন দেখিয়" অগত্য! 
তিনি বরাহনগরেই ফিরিয়া আসেন । 

তাহার পিতা তখনও জীবিত ছিলেন । ১৮৮৮ খ্রীঃ *»ই ডিসেম্বর 

তিনি কলিকাতাস্থ নিজভবনে দেহত্যাগ করেন। ইহাতে সারদ 
মহারাজ কয়েক দিন বিশেষ শোকগ্রস্ত ছিলেন । বস্তুতঃ সন্ন্যাসী হইলে 
শ্রীরামরুষ্ণের শিক্ষাণ্ডণে স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ জননকজননীর প্রতি 

ভালবাদ! বিসর্জন দেন নাই। তাই তিনি স্বীয়. গর্ভধারিণীর সংখাদ 
রাখিতেন এবং তাহার কল্যাণার্থে তাঁহাকে শ্রীপ্রীমায়ের নিকট লইয়া 
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যাইতেন। শ্টাহার জননী ১৮৯৫ খ্রীঃ ২৯শে নভেম্বর পরলোকগমন 
করেন। 

বরাহনগর মঠে বাসকাল্লে স্বামীন্দী একদিন স্বামী সারদাননাকে 

বলিলেন, “পায়ে হেটে নবন্বীপ থেকে বেড়িয়ে এস না, শরৎ ।” শরৎ 

মহারাজ বাহির হইবেন এমন সময় মহাপুরুষ (স্বামী শিবানন্দ ) বলিলেন, 

“শরৎ, আমিও যাব ।” গুনিয়। শরৎ মহারাজ দাড়াইলেন। ইত্যবস্রে 

তীর্ঘদর্শন-মানসে ত্রিগুণাতীতজীও রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। কিন্ধ 

মহাপুরুষ ও সারদানন্দ মহারাজ রাস্তায় বাহির হুইয়া আর সারদা 
মহারাজকে দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং তাহাকে ফেলিয়াই ত্তাহারা 
গন্তবাস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । বেলা বাড়িয়া! সূর্য মাথায় উঠিলে 

তাহার! বিশ্রামের জন্ত এক বাগানের সম্মথে বসিলেন। অকনম্মাৎ 

ব্রিগুণাতীতানন্জী এ বাগান হইতে বাহির হইয়৷ বলিলেন, “দ্বপুব 

হয়েছে কিনা, তাই ল্লান করে পিত্বিরক্ষা ক'রে নিলাম ।” পপিত্তিরক্ষা 

উভয়ে অবাক্ হইয়া! প্রশ্ন করিলেন। ত্রিগুণাতীত মহারাজ বুৰাইয়! 
বলিলেন, “বাগানের পুকুরে স্নান করে ভাবলুম, কি ক'রে পিত্তিরক্ষা 

করি? দেখনুম কচি দূর্বা রয়েছে, তাই খেয়েছি ।” 
খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে এমনই শ্ষ্টিছাড়া। ব্যাপার ছিল স্বামী 

ত্রিগ্ুণার্তীতের ! একসময়ে পেটের অস্থখে ভূুগিতেছেন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দজী 

তাহাকে শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিন ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। 
ভক্ত ডাক্তারবাবু সাধুকে স্বগৃহে পাইয়া এবং আহারে তাহার রুচি আছে 
জানিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, “কি খাবে বল ?” সাধু বলিলেন, “রসগোল্লা ৷” 
তখনকার দিনের 'ছই-টাকার রসগোল্লা একখানি থালায় সজ্জিত হইয়া 
সন্মুথে উপস্থিত হইলে তিনি নিবিবাদে সমস্ত শেষ করিলেন। অতঃপর 
কুশল প্রশ্নািচ্ছলে ডাক্তার জিজ্ঞাস! করিলেন, “আজ কি প্রয়োজনেএলে?” 
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তিনি বলিলেন, “আমার পেটের অস্থুখ হয়েছে, তাই মহারাজ (স্বামী 
ব্হ্মানন্দ) আপনার কাছে পাঠিয়েছেন ।” ডাক্তার অন্ুযোগের স্বরে 

বলিলেন, “অত রসগোল্লা খেলে কেন?” সহজ উত্তর আসিল, “তা 

আপনি দিলেন- আমি কি করব ?” পাঠক কি ইহাকে লোভ বলিবেন? 
সাধারণ বুদ্ধিতে তাহাই মনে হয় বটে। কিন্তু রসগোল্লার সঙ্গে ঘাসের 
কথাটি ও মনে রাখিতে হইবে, আর ভাবিতে হইবে সিদ্ধপুরুষ,প্রেমানন্দজীর 

বাণী। পূর্বোক্ত চিকিৎসাপর্ব বর্ণনা করিয়া তিনি বলিরাছিলেন, “ওর 
সিদ্ধাই ছিল। আমি একবার সাড়ে সাত সের ঘন দুধ ধীরে ধীরে দিতে 

লাগলুম__বেশ খেয়ে যেতে লাগল । আমিও থামলুম না, ও-ও থামল না। 

স্বামী প্রেমানন্দই আবার বেলুড় মঠে বসিয়া এক শিবরাত্রির পরদিন 

বলিন্নাছিলেন, “রোঞ্জ একটা ক'রে কল] খেয়ে ( সারদ1) এ বেলতলার 
সাতদ্দিন পড়ে রইল।” 

তীর্থদর্শন ও সেবাকার্যা্ির সময় ত্রিগুণাঁতীত মহারাজ ভিক্ষালব্ধ অন্ে 

দিনাতিপান্ভ করিতেন। আবার সন্তবস্থলে প্রচুর অন্ন গ্রহণ করিয়া 
উদরপুত্তি করিতেন বা পরিহাসচ্ছলে ভোজ্য-পরিবেশনের দৈন্য প্রমাণ 

করিয়। দশকবুন্দকে স্তস্তিত করিতেন 4 একদ| জয়রামবাটী হইতে ফিরিবার 

সময় একটি ছোট হোটেলে উঠিয়! সারদ। মহারাজ মালিককে ভ্বানাইলেন 
বে, তিনি অপরের তুলনায় অধিক আহার করেন; সৃতরাৎ পরিবেশনে 
যেন কার্পণ্য করা! না হয়--তিনি সাধারণ হার অপেক্ষা অধিক অর্থ 

দিতে প্রস্তুত আছেন । ধর্মভীরু মালিক অর্থের দিকে দৃষ্টি না রাঁখিয়াই 
যথানিয়মে অভ্যাগতকে আহারে বসাইল। সারদা মহারাজ ক্ষুধিত 

ছিলেন, তাই বারংবার ডালভাত চাহিয়া খাইতে লাগিলেন। ক্রমে 

মালিকের ক্ষুদ্র ভার নিংশেধিতপ্রীয় হইল । কিন্তু সাধুকে স্বীয়, 
চিরাচরিত বিধান অন্ুযারী আহার করাইয়া! তাহার একটা আত্মতৃপ্তি 
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লাভ হইয়াছিল; আর সেই সম্ভার দিনে খরচও তেমন বেশী কিছু হর 
নাই; স্থতরাৎ ত্রিগুণাতীত মহারাজ অধিক অথথ দিতে গেলেও সে গ্রহণ 
করিল না শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন কারি সাধুর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল । 

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাহার অসাধারণ বিশ্বাস ও ভক্কি ছিল। একবার 

তিনি শ্রীশ্লীমাকে লইর। জয়রামবাটাতে বাইতেছিলেন_-মা ছিলেন 

গোঁযানে এবং তিনি চালরাছিলেন পদবরজে ৷ রাত্রে গাঁড়িখানি রাস্তায় 
এমন এক গভীর গর্তময় স্থানে আসিরা পড়িল, যেখানে উহ! উপ্টাইর 
ঘাইতে পারে কিংব' ঝাকানিতে মারের নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে। অবস্থা 

বুঝিয়! ব্রিগুণাতীত মহারাজ রাস্তার গর্তে শুইয়! পড়িয়। তাহার দেহের 

উপর দ্দিয়। গাঁড়ি চালাইতে আদেশ দিলেন । ইতোমধো মায়ের নিদ্রাভঙ্গ 

হওয়াতে তিনি কাঁগ দেখিয়া! গাড়ি হইতে নামিয়া সারদ। মহ্ারাজকে 
ভংসন| করিতে লাগিলেন । আর একবার শ্রশ্রীমায়ের জন্ত বাজার 

হইতে ঝাল লঙ্কা! কিনিয়। আনিতে বলিলে তিনি বাগবাজীর হইতে লক্ষ 
চাখিতে চাখিতে পারে হাটিয়া বড়বাজারে গিয়া ঠিক ঠিক ঝাল লঙ্ক। 

পাইয়। কিনিরা আনিলেন । ততক্ষণে জিহ্বা ফুলিয়! উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীম'! 
ষখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে ছিলেন, তখন সেবক সাবদ। মহারাজ 

সন্ধ্যাবেলায় একখানি পরিষার কাপড় শেফালিক1 গাছের তলায়, পাতির। 

রাখিতেন, যাহাতে শেষরাত্রেঝরা শিউলি ফুলে মা ঠাকুরের পুজা 
করিতে পারেন। কলিকাতা ও জয়রামবাটাতে তিনি অন্য বহুভাবে 

শ্ীশ্রীমাপ্নের সেবা কাঁরয়াছিলেন । 

এই সঙ্গে মনে পড়ে তাহার অদ্ভুত সাহসের কথা! । কোন্ সময়ের 
ঘটন। জান। নাই--তবে উহ! তাহার যৌবনপ্রারস্তেই ঘটিয়াছিল বলির 
অনুমান হয়। ভূত আছে, ইহ। তিনি কিছুতেই বিশ্বাম করিতেন না। 
অথচ সকলের মুখেই তৃতের গল্প শুনিতে পান | একদিন শুনিলেন দ্বিগ্রহর 
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রাত্রিতে একটি পুরাতন বাড়িতে গেলে অবশ্তই ভূত দেখ! যাইবে । অমনি 
সেখানে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্ত মধ্যরাত্রিতেও কিছু ন' 
দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘরের কোণ হইতে 

এক ক্ষীণ আলো উঠিতে দেখিলেন | উহা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল 
এবং তাহার মধ্য হইতে একটি প্রকাণ্ড চক্ষু যেন তাহার দিকে ভীষণভাবে 

অগ্রসর হইতে থাঁকিল। ইহা দেখিয়াই তীহাব সমস্ত শরীর শিহরিয়। 
উঠিল, আর রক্ত যেন শুকাইয়| গেল । তিনি প্রায় মুছিত হইয়। পড়িয়াছেন, 
এমন সমর চকিতে শ্রীরামরুষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুর 

তাহার হাত ধরিয়। বলিলেন, “বৎস, যে কাজে মৃত্যু নিশ্চিত, সে-সব কাজ 
বোকাব মতো। কেন কর? আমার প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট হবে 1” 

বরাহনগর মঠে এক রাত্রে ব্রহ্ধানন্দজী, স্থবোধানন্দজী ও ত্রিগুণাতীতজী 

একশয্যায় নিক্রিত আছেন, এমন সময় ত্রিগুণাতীতের মনে নির্জন শশ্মানে 

বাইয়া তান্ত্রিক সাধন! করিবার বাঁসন! জাগিল এবং কাহাকেও কিছু না 
“বলিয়া গৃহের বাহিরে চলিলেন। এদিকে ব্রঙ্গানন্দজী স্বপ্রষোগে অকনম্মাৎ 

চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “ওরে সারদা, ঘাসনি, যানি» সে শবে 

সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তাহারা দেখিলেন যে, সারদা মহারাজ 
কক্ষাভ্যন্তরে 'প্রবেশ করিতেছেন ৷ অতঃপর জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্ানন্দজী 

কহিলেন যে, স্বপ্পে ঠাকুর শ্রভাবে ত্রিগুণাতীতকে নিষেধ করিতে 

বলিয়াছিলেন। স্বামী - ত্রিগুণাতীতের তন্ত্রসাধনার এখানেই পরিসমাপ্তি 

হইল। . 
বরাহনগরে একসময়ে ত্রিগুণাতীত মহারাজ একবার একটি ছোট 

ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এরূপ অবিরাম জপধ্যান আরম্ভ করিলেন যে, 

আহারনিদ্রাও ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং অপর সকরে তাহাকে 
সাধ্যসাধন! করিতে লাগিলেন, এমন কি জৌর করিয়াও ধরিয়া আনিতে 
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চাহিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । অবশেষে তিনি বলিলেন যে, 
মহাপুরুষ শিবানন্দজী যদি আহারের সময় তাহাকে স্পর্শ করিয়! থাকেন, 
তবে উহ্বাই তাহার জপের সদৃশ হইবে এবং খই ভাবে তিনি অন্নগ্রহ্ণ 
করিবেন। অগত্যা তাহাই হইল $ 

আটপুরে বড়দিনের রাত্রিতে ্রীরামকৃষ্জ-সম্তানগণ ত্যাগ-বৈরাগোর 

আলোচনায় যে অনাবিল আনন্দ পাইয়াছিলেন, উহার স্মরণার্থে এবং 
ধীশুর প্রতি ভক্তি-নিবেদনের জন্ত ত্রিগুণাতীত মহারাজ অতঃপর 

প্রতি বখসর বড়দিনের পূর্ব বাত্রে একটি ছোট উৎসব করিতেন। 
ফলতঃ তাহার অনুকরণে আজও বেলুড় মঠে 'ও মঠের সংশ্লিষ্ট অন্যান 
আশ্রমে ষথারীতি যীশুর এই জন্মরাত্রিটি প্রতিপালিত হইয়| থাকে । 

তীর্থবর্শনবাসন। তাহার মনে সর্বদাই ছিল | তাই তিনি সুযোগ পাইয়' 

১৮৯১ শ্রীষ্টান্দে কোন এক দিন উত্তর ভারতের তীর্থাভিমুখে যাত্র' 
করিলেন । সেইবারে তিনি কাশীধাম, চুনার, বিন্ধ্যাচিল, প্রয়াগ, কাঁনপুর, 
বিঠুর (ব্রহ্গাবর্ত ) প্রভৃতি স্থানে তত্রতা দেবদেবীর পুণ্যদর্শন'লাভ করেন । 

প্রয়াগে তিনি দশ-বার দিন জরে ভগিরাছিলেন । ক্রমে এটোয়াতে 

আনিয়া তিনি স্বামী অথগ্তানন্দের সহিত মিলিত হইলেন । অতংপর 
উভয়ে এক সঙ্গে আগ্রা ও মথুর! দর্শনানস্তর গোবর্ধনে “দীপমালার মেলা” 

দেখিতে গেলেন এবং তদ্নস্তর যতিপুরে 'অন্নকূটের মেলা। দেখির। শ্যামকুণ্ড 

ও রাঁধাকুণ্ড দর্শনাস্তে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন ৷ ইহার পরে মথুরা পর্যস্ত 
একসঙ্গে থাকিয়া অথগ্ডানন্দজী আগ্রা বাত্রা করিলেন এবং স্বামী 

ব্রিগুণাতীত করোরী ও জয়পুর হুর পুঙ্ষরাঁভিমুখে চলিলেন (ডিসেম্বর, 

১৮৯১) পুষ্ধরে তাহাদের পুনগিলন হইল এবং ছুই জনে একসঙ্গে 
আজমীরে আসিয়৷ তথাকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিলেন | কিন্তু একদিনে 
সমঝ্$ দেখার কঠোর পরিশ্রমে ভ্রিগুণাতীত মহারাজ জ্বরে শয্যাগত 
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হইলেন; সে জর সারিতে সতর- আঠার দিন কাটিয়া! গেল। আরোগ্যান্তে 
তিনি একাই বোম্বাই যাইবার সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ চিতোরের টিকিট 

কিনিয়। গাঁড়িতে উঠিলেন। 

একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই স্বামী ত্রিগুণাঁতীতানন্দ 

তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভগবানও তাহাকে বহু আপদ-বিপদে 
রক্ষা করিরাছিলেন। একবার অন্ধকার রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে 

থাঁকিলে পথ দেখিতে অক্ষম হইয়া! তিনি কম্বল মুড়ি দরিয়া এক পার্ে 

পড়িয়া রহিলেন। নিকটেই রেলস্টেশন থাকিলেও তিনি জানিতেন না। 

সৌভাগ্যক্রমে অচিরেই স্টেশনের ছ্বারোয়ান লষ্ঠনহস্তে বাড়ি যাইবার পথে 
তাহাকে তদবস্থ দেখিয়! নিজগৃহে লইয়া গেল। 

নানাস্থান ভ্রমণান্তে ত্রিগুগাতীত মহাবাজ দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন 

এবং তথার মন্দিবাদি-দর্শনানস্তর জাহাজে পোরবন্দব বা! সুদ্বামাপুরী-দর্শনে 

চলিলেন। সেখানে ৬হাটকেশ্বব মন্দিরে একদল হিংলাজ-যাত্রী সন্ন্যাসী 

অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহারা অকম্মাৎ এই বাঙ্গালী .সাধূকে পাইয়। 
বিশেষ আনন্দিত হইলেন; কারণ এখন তাহার সাহায্যে রাজপ্রাসাদে 
অবস্থানকারী অপর বাঙ্গালী সাধুকে ধরিয়া রাজার নিকট হইতে আবশ্তকীয় 
পাথের সংগ্রহের পথ সহজ হইয়া গেল। কে এই দ্বিতীয় বাঙ্গালী সাধু? 
সাধৃদেব কথায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের অনুমান হইল, হয়তো ব! ইনি স্বামী 
বিবেকানন্দ । তথাপি সন্ন্যাসীদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিকা তিনি 

ভিক্ষাথা হিসাবেই তাহাদের সহিত ওঁ রাজপ্রাসাদনিবাসী সাধুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন ৷ গিয়া! দেখেন, তাহার অনুমান সতা। কিন্তু স্বামীজী 

দু়ভাবে জানাইলেন, “পয়সার জন্ত আমি কাকেও বলতে পারব ন!। 
তোর কাছে বা আছে, সব দিয়ে দে।” ন্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাই 

করিলেন এবং সাধুদের বিদায় দিয়া শ্বামীজীর সহিত আলাপে “প্রবৃত্ত 
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হইলেন । অনেক রাত্রি পর্যস্ত তথায় কাঁটাইয়৷ তিনি হাটকেশ্বর মন্দিরে 

ফিরিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে অন্তত্র যাইবার জন্য পুটুলি বাঁধিতেছেন, 
এমন সময় স্বামীজী সেখানে আসিয়। তাহাকে নিজ আবাসস্থলে লইয়' 

গেলেন এবং ছুই-ভিন দিন পরে জুনাগড়ের' দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস 
মহাশয়ের বাঁটীতে পাঠাইয় দিলেন ৷ শী বাটাতে করেক দিন থাকিয়া! 
ব্রিগুণাতীত মহারাজ আবার ভ্রমণে নিঙ্্রাস্ত হন এবং তীর্থৰশন করিতে 

করিতে ক্রমে কলিকাতায় উপনীত হন। 

এই সময় একটি ঘটনায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের সদ্ধংশসুলভ অমায়িক 

বাবহারের পরিচয় পাই । কালীকুষ্ণ মহারাজ (স্বামী বিরজাঁননদ ) মঠে 

যোগদান করিলে তাহার পিতামহ তীহাকে বাঁড়িতে ফিরাইবার জন্য 
একদিন মঠে আসেন । পরন্ত স্বামী ত্রিগুণাতীতের আসন ও তাঁমাক- 

প্রদান এবং মধুর আলাপনে তিনি বুঝিতে পারেন যে, নাঁতিটি সাধু প্রকৃতির 
যুবকদের সহিতই আছে। ইহাতে তাহার খেদ যিটিয়া যায় এবং তিনি 

নিবিবাদে গৃহে ফিরিয়া যান । 

ভ্রিগুণাতীত মহারাজের তীর্থভ্রমণম্পৃহ। তখনও চরিতার্থ হয় নাই। 
স্ুতরাৎ করেক বংসর পরে তিনি ১৮৯৫ খ্ীষ্টাবে তিব্বতের লাদাখ, 

কৈলাস ও মানসসরোবর-দর্শনে যাত্রা করিলেন । এই দ্বর্গঘ রাস্তায় 

তাহাকে বহু বিপদের সনুখীন হইতে হইয়াছিল এবং বিশেষ কয়েকটি 

ক্ষেত্রে তিনি যেন দৈবসহায়েই উদ্ধার পাইয়াছিলেন ৷ একদিন পথ চলিতে 

চলিতে ঠিক সন্ধ্যাসমাগমে এক বিস্তীর্ণ খরক্রোতা৷ পার্বত্য নর্দীর তীরে 
উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন, পার হইবার জন্য একটি পুরাতন বীধমাত্র 
আছে; তাহাও মধ্যে মধ্যে ভগ্র। জ্যোত্নার আলোকে কোন প্রকারে 

উহারই উপর দিয্বা চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন এবং 

ত্নস্থানগুলি উল্লম্কনপূর্বক অতিক্রম করিতে থাকিলেন। এইভাবে চলির। 
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সবেমাত্র মধ্যস্থলে পৌছিরাছেন, এমন সময় একখানি কালোমেঘ উজ্জ্বল 
চন্দ্রমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করায় অমানিশার মতে] চারিদিক সম্পূর্ণ 
তিমিরাবৃত হইল। অন্ধকারে এই বাধের উপর দিয়৷ এক পা অগ্রসর 

হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু । তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। চুপ করিয়া! 
ইাড়াইয়া রহিলেন ; মনে মনে শুধু ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। 
সহ্স! শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাহাকে বলিতেছে, “আমার অনুসরণ 
কর।” হ্ঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না--কলের পুতুলের মতো 
চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নর্দীর অপর তীরে 

আসিয়। উপস্থিত হইলেন । ততক্ষণে কালো! মেঘখানি সরিয়া যাওয়াতে 

টার আলে। পরিষ্কারভাবে চারিদিকে ছাঁড়াইয়! পড়িল; তথাপি নদীর 

তীরে তিনি কোন লোকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন ন1। 

আর একবার পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণকালেই তিনি একদিন চলিতে 

চলিতে একটি গ্রামের মধ্যে আমির উপস্থিত হইলেন । উহার পাশ্সেই 

একটি বহু পুরাতন জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরের সম্মুখে চতুর্দিকে 

প্রাচীরাবৃত একটি ছোট প্রাঙ্গণ । তিনি শুনিতে পাইলেন, “সূর্যাস্তের পরে 

এই মন্দিরের দরজা! বন্ধ করিয়া দেওয়া! হয়, কেন না রাত্রিতে 

কোথা হইতে ঝ]কে ঝাঁকে মশা এই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয় 
এবং কেহ মন্দিরের মধো থাকিলে মশকদংশনে তাহার জীবনসঘশর় হর । 

এইরূপ অদ্ভুত কথার সত্যতাপরীক্ষার জন্য তিনি গ্রামবাসীদের নিষেধ 
সত্বেও সৃর্যান্তে মন্দিরে ঢুকিয়! গড়িলেন। তাহার পর সত্যসত্যই কৃষ্ণমেঘ- 

সদৃশ মশকপুঞ্জ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি কম্বলারুত হইয়া 
ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরকে স্মরণ করির! সার! রাত্রি 

অনিদ্রার কাটাইলেন। 

কৈলাস, মানসসরোবর ও লাদাখ হইতে ফিরিয়া তিনি প্রার়শঃ 
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কলিকাতায় থাকিতেন; কারণ প্রথমে তাহার জর হয়? তারপর 

ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন করিতে হয় এবং অতঃপর িদ্বোধন, 

পত্র-প্রকাশের চেষ্টা করিতে ,থাকেন। শেষোক্ত প্রয়াসের সংবাদে 

আনন্দিত হইয়া শ্বামীজী আমেরিকা হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে 

লিখিয়াছিলেন, “সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে। সেটার 

বিশেষ সাহায্য করকে--সে মতলবটা মন্দ নয়।” অর্থাদি দিয়! সাহায্য 

করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পত্র-প্রকাশ তখনই সম্ভব হয় 

নাই-উহা বাহির হইয়াছিল কয়েক বৎসর পরে। কলিকাতায় 

অবস্থানের এই ত্বযোগে ত্রিগুণাতীত মহারাজ নানাস্থানে পধায়ক্রমে 

গীতা-উপনিষদা্দি ব্যাখ্যা করিতেন এবং সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি 

লিখিতেন । ২২1১২।৯৫ তারিখ হইতে “ইগ্ডিয়ান্ মিরর? পত্রে তাহার 

তিব্বতভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় | ইহাঁরই মধ্যে 

তিনি আবার যুবকদের চরিব্রগঠনের জন্ম কলিকাত]র তিনটি পাড়ায় 

তিনটি 'ত্রন্গচর্ধ কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত 

করিতে থাকেন। তিনি তখন খুব পড়াশোনা! করিতেন। অথচ 

অবকাশ বেশী ছিল না। তাই গুছাইবার সময়াতাবে তাহার শষ্যার 

চারিপার্ষে বহু শান্ত্রাদি গ্রন্থ স্ূপাকার হইয়া থাকিত। 

কলিকাতায় ডাক্তার শশিভৃষণ ঘোষের বাঁড়িতে থাকার সময় দ্বামী 

ত্রিগুণাতীতের ভগন্বর হয় 'এবং ক্লোরোফর্ম-সংযোগে অস্ত্রচিকিৎসার 

প্রয়োজন দেখা যায়; কিন্ত তিনি সজ্ঞানে অস্ত্রোপচার সহা করিতে 

পারিবেন বলায় ডাক্তার উহাতেই স্বীকৃত হন। তদনুসারে তাহার 

দেহে প্রায় অর্ধবন্টা অন্ত্রচালন] কর] হয় এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমাপ 

কাটা হয়) তথাপি তিনি কোন যন্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই । 

১৮৯৭ শ্তষ্টা্দে উত্তরবঙ্গে ছৃতিক্ষের করালমৃত্ি প্রকটিত হইলে 

অখণ্ডানন্দজী মহুলায় সেবাকার্ধে ব্রতী হন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট 

খু 
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লেভিঞ্জ সাহেব & কার্ষে সহায়ত! করিয়ছিলেন বলিয়া একটি সভা 

করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। এ উপলক্ষো মিশনের পক্ষ 

হইতে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের জন্য ব্রিগুণাতীত মহারাজ মহুলায় প্রেরিত 

হন | মহলা হইতেই তাহাকে সাহাযাকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দিনাজপুরের 
নিকটবতা বিরোল গ্রামে যাইতে হয় । সেখানে তিনি নিজে ভিক্ষান্ে 

উদরপূরণ করিতেন এবং গৃহে গৃহে যাইয়া চাউল ও বস্ত্র বিতরণ 

করিতেন। সাফল্য ও স্বনামের সহিত কারধ্সমাপনাস্তে তিনি 
কলিকাতায় আসেন । 

এদিকে ম্বামীজী প্রথমবারে (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) স্বদেশে ফিরিয়া 

প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধার। প্রচারের জন্য একখানি 

সাময়িক পত্র-পরিচালন আবশ্ক। দৈনিক পত্র স্বামীজীর মনঃপৃত 

হইলেও অর্থাভাবে পাক্ষিক পত্র-প্রকাশের প্রস্তাবই গৃহীত হইল । 
উহার নাম রাখ! হইল 'উদ্বোধন”। ন্বামীজী উহার জন্য এক সহ 

মুদ্রা দিলেন এবং ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন মিত্র আর এক সহঅ ধার 
দ্রিলেন। অতঃপর ১৩০৫ বঙ্গাব্বের ১লা মাঘ ( ১৮৯৯ শ্রীঃ, জানুয়ারী ) 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দের পরিচালনায় উদ্বোধনের" নিজস্ব ছাপাখান15 

হইতে এ পত্র বাহির হইল। এই কাধে তাহাকে প্রাণাস্ত পরিশ্রম 

করিতে হইয়/ছিল বলিলেও অতুৃক্তি হয় না। স্বামীজীর আদেশ ছিল 

যে, মূলধন ভাঙ্গা চলিবে না। এদিকে অর্থাভাবে কর্মচারী নিয়োগ 
কর চলে না, নিজের আহারাদিরও স্বব্যবস্থা অসম্ভব । পরিস্থিতি 

এইরূপ প্রতিকূল হইলেও অক্লান্তকর্ম। ব্রিগুণাতীত মহারাজ কখনও 
ভক্তগৃহে ভিক্ষা করিয়া, কখনও অনশনে থাকিয়! অথব! পদব্রজে পাঁচ 

ক্রোশ পথ চলিয়া! একাই সমস্ত কাজ চালাইতে লাগিলেন | - ছাপা- 
খানায় দক্ষ কর্মচারী নাই? যাহারা আছে, তাহারাও নিয়মিত আসে 

৩ স্বামীর্জীর জীবন্দশায়ই ছাপাখানা বিত্রয় হইয়া বায়। 
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না। ব্রিগুণাতীত মহারাজ অনেক সময় তাহাদিগকে গৃহ হইতে 
ছাপাখানায় টানিয়া আনিতেন, অথব। নিজেই ছাপার অক্ষরসন্নিবেশ ও 

অশুদ্ধিসংশোধন প্রভৃতি করিতেন। ক্লান্ত দেহ পাছে ঘুমাইয়! পড়ে, 

এই ভয়ে ফাঁড়াইয় দীড়াইয়াই তিনি কাজ করিতেন । এতদ্বাতীত 

বাড়ি বাড়ি যাইয়! প্রবন্ধ যোগাড় কর!, কাগজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য 

সকলকে বুঝাইয়। দেওয়া, নৃতন গ্রাহক সংগ্রহ কর1-__ইত্যাদি যাবতীয় 
কাধে তিনি সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। রোগের সময়েও তাহার 

অব্যাহতি ছিল না। জ্বর-গায়ে সকালে উঠিয়াই হয়তো বাহিরে 
গেলেন । নান! প্রয়োজনে ইতস্ততঃ ঘ্ুরিয়] যখন গৃহে ফিরিলেন তখন 
হয়তো! জর এত বাড়িয়াছে যে, শয্যাগ্রহণ বাতীত আর উপায় নাই। 

অথচ পর দিবস আবার একই ভাবে কাজ চলিতে থাকিত 18 

এত বাস্ততার মধ্যেও বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কাহারও অস্থৃখ 

হইলে তিনি তাহার শয্যাপার্্বে বসিয়া অগ্লানবদনে সেবা করিতেন। 

যোগানন্দজীর শেষ অস্বখের সময় তিনি দিনে কন্ুলিয়াটোলায় 
“উদ্বোধন*-প্রেসের কারে ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রে শুরুভ্রাতার সেবা 

করিতেন । ছাপাখানায় একজন কর্মচারীর হুঠাৎ কলেরা হইলে তিনি 
তাহার চিকিৎসাদির সমস্ত বাবস্থা তো করিলেনই, অধিকত্ত শ্বহস্তে 
সেবাভার গ্রহণপূর্বক তাহাকে নিরাময় করিলেন । 

এদিকে তুরীয়ানন্দজী ১৯০২ শ্রীষ্টান্ে আমেরিকা হইতে ভারতে 

ফিরিয়া আসিতে উগ্ভত হইলে স্বামীজী ব্রিগুণাতীত মহারাজকে 

তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। তান্বদারে যাইবার 
শশী শশী পিসী পেস আপ পম সপ 

৪ স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন কাশীধামে তপস্যা করিতেছিলেন, পরে কর্তৃপক্ষের 
আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া তিনি ত্রিগুশাতীত মহারাজের অধীনে এ কার্ধে যোগদান 
করেন। তদবধি দীর্ঘকাল তিনি এ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং পরে সল্পাদনাদিরও 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 



২০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 

আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হুইয়াছে এমন সময়ে স্বামীজী দেহত্যাগ 
করিলেন । তাই আকম্মিক বিপদে সকলে মুহামান হুইয়৷ পড়ায় তাহার 
বিদেশযাত্রা আপাততঃ স্থগিত রহিল। পরে এঁ বৎসর নভেম্বরের 

প্রারস্তে মাদ্রাজ, কলম্বো! ও জাপান হইয়! তিনি সান্ফ্রান্সিস্কে। অতি- 

মুখে চলিলেন | তিনি স্থির করিলেন যে, আমেরিকায় দেশী পোশাক 
বাবহার এবং নিরামিষ আহার করিবেন । এমন কিঃ পে দেশে 

শাক-সঙ্জি পাওয়া যাইবে কি না হৃহা জান] না থাকায় শুধু রুটি ও 

চিনি খাইয়াই থাঁকিবার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হইলেন । 
১৯০৩ শ্বীষ্টাব্বের ২র| জানুয়ারী জাহাজ সান্ফ্রান্সিস্কো শহরে 

পৌছিলে স্থানীয় বেদাস্ত-সমিতির সভাগণ তাহাকে সাদরে সমিতির 

সভাপতি ডাক্তার এম্. এইচ, লোগানের গৃহে লইয়া গেলেন । কয়েক 
সপ্তাহ পরে সি. এফ. গীটার্সন-দম্পতির গৃহ তাহার প্রধান কার্ধকেন্ত্র 
হইল এবং সেখানে পুরাতন ও নৃতন ছাত্রদিগকে লইয়া, নিয়মিতভাবে 
বেদাস্তালোচন। চলিতে লাগিল। ক্রমে কার্য বধিত হওয়ায় ৪০নং 

স্টনার স্ট্রাটের একটি ভাভাবাঁড়িতে উঠিয়! গেলেন । এখানে প্রতি 
সপ্তাহে গীতা ও উপনিষদাদি-ব্যাখ্যার সঙ্গে একটু-আধরু ধর্মসঙ্গীতেরও 
বাবস্থা হইল। তাহার স্বনাম প্রচারিত হওয়ায় অচিরেই দক্ষিণ 

কালিফনিয়ার শ্বস্তরগত (৪২৬ মাইল দূরবর্তী) লস্ এঞ্জেলিস্ নগর হইতে 

তাহার নিকট বেদান্তপ্রচারের আহ্বান আসিল | অতএব ১৯০৪ শ্রীষ্টাব 

হইতে সেখানেও তিনি বক্তৃতাঁদি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একা উভয় 
কার্ধ চালানে। অসম্ভব জানিয়। এ বৎসরের শেষে স্বামী সচ্চিদানন্দকে 

বেলুভ মঠ হইতে আনাইয়া তাহার উপর লস্ এঞ্জেলিসের কার্ধের ভার 
দিলেন । 

এ বৎসর সানফ্রান্সিস্কোর কাজ এত বৃদ্ধি পাইল যে, নিজস্ব 
ভূমিতে বেদাস্য সমিতির গৃহাদি নিম্নিত না হইলে আর চলে না। 



স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ২১ 

সেজন্য বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে ভূমিসংগ্রহাস্তে ১৯০৫ শ্রীষ্টান্ের ২৫শে 
আগস্ট তথায় হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্তা জগতে 

ইহাই প্রথম হিন্দু-মন্দির | +কথাটা আজ যেরূপ সহজ সরল মনে 
হইতেছে, স্বামী ত্রিগুণাতীতের সময় সেরূপ ছিল না । পাশ্চাত্তোর 

প্রতিকূল ব৷ উদাসীন মনোভাবের সম্মুখে এইরূপ একটা প্রস্তাব লইয়া 
উপস্থিত হওয়া তখন হুঃসাহস বা কল্পনীবিলাস বাতিত আর কিছুই 
ছিল না। অথচ ব্রিগুণাঁতীত মহারাজের অতুলনীয় উদ্যম ও উদ্দীপনায় 
মামেরিকার নরনারীই প্রচুর অর্থবায়ে বৈদেশিক ও অপরিচিত 
ভাবধারার স্থায়ী প্রতীকন্বরূপে গডিয়! তুলিল এই হিন্দু-মন্দির, আর 
তাহারাই হইল ইহার পৃষ্ঠপোষক 1 স্বামী ব্রিগুণাতীতের কিন্তু ইহার 
উপর কোন দাবী-দাওয়! ছিল না। তিনি বলিতেন, «বিশ্বাস কর, 
বিশ্বাস কর এই মন্দির-নির্াণে আমার যদি এতটুকু স্বার্থ থাকে, 

তৰে এ নষ্ট হয়ে যাবে + কিন্তু এ যদি ঠিক ঠিকণঠাকুরের কাজ হয়, 
তবেই টিকে থাকবে ।” আর খলিতেন, “এটি ভোগ করতে আমি বেশী 
দিন থাকবো নাঃ পরে যারা আসবে তারাই ভোগ করবে ।” 

ব্রিগুণাতীত মহারাজ আজ নাই; কিন্তু আজও এই মন্দির মান 

দেশে সগৌরবে মস্তক তুলিয়া বেদাস্তের সারভৌমিকতা৷ ও প্রতিষ্ঠাতার 
গুরুতক্কির সাক্ষা দিতেছে । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী প্রায় তিন 

শত নরনারীর উপস্থিতিতে হিন্দৃপ্রথান্যায়ী পৃজ। ও আরাত্রিকের পর 
মন্দিরটি মানবকলাাণার্থে উৎসগাঁকৃত হয় এবং ১৫ই জানুয়ারী সর্বপ্রথম 
উপাসনা আরম্ভ হয়| ম্বামী ব্রিগুণাতীতের ইচ্ছা ছিল যে, মন্দির- 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষো সঙ্বাধাক্ষ স্বামী ব্রন্মানন্দমজী মহারাঁজকে আমেরিকায় 

লইয়া যাইবেন, কিন্তু নানা কারণে মহারাজের যাওয়া হয় নাই। 

মন্দির নির্মাপের পর বেদাস্ত-সমিতি নিঃস্ব হইয়া গেল। তত্বপরি 

১৯০৮-খীঃ মে মাসে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে নগরবাসী বন্ধুবান্ধব ও 



২২ শ্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিকা 

সমিতির সভাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সমিতির আয় হ্রাস পাইল । 

ত্রিগুণাতীত মহারাজ ইহাতেও দমিলেন না । এমন কি, অতেদানন'জী 
ংবাদ পাইয়৷ নিউইয়র্ক হইতে যখন সাহাযোর প্রস্তাব করিলেন, তখন 

তিনি উত্তর দিলেন,“আমাদের প্রয়োজন হইলে তোমাকে জানাইব ।**. 

আমর আমাদের সকল খরচ কমাইয়! দরিয়ছি এবং এখানকার রিলিফ 

কমিটির ( সাহাযা-সমিতি ) নিকট হইতে প্রচুর খাছ পাইতেছি।” 
বন্থতঃ আত্মনির্ভরশীল ব্রিগুণাতীত এ দুরবস্থার মধ্যেও সমিতিকে 
বাঁচাইয়। রাখিতে এবং উহার উন্নতিসাধন করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন | 

তাহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছিল । শুধু তাহাই নহে, এ বৎসর আগষ্ট 
মাসে প্রকাশ[নন্বজী সান্ফ্রান্সিস্কো৷ উপস্থিত হইয়া তাহার সহায়তা 

করিতে থাকিলে ক্কার্ধের সর্বাঙ্গীণ প্রসারই হইতে লাগিল । 

ইহার পর তাহার লক্ষা হইল, মন্দিরের সংলগ্ন বাসকক্ষগুলিকে 
অবলম্বন করিয়া আশ্রম-জীবন গড়িয়া তোল! এবং তাহাতে পাশ্চাত্তা- 

বাসীকে ব্রহ্মচ্ধের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া । ক্লাশ ও বক্তৃতাদ্দিতে যে- 

সকল ছাত্র আসিত তাহাদেরই প্রায় দশজনকে লইয়া আশ্রমের 

সূত্রপাত হইল । এই সংখ্যা মধ্যে মধ্যে বধিত হইলেও গডে দশজনই 
আশ্রমে থাকিত। স্তশৃঙ্খলাপ্রিয় ত্রিগুণাতীত মহারাজ ইহাদের জীবন 
হিন্দুভাবে স্থৃনিয়ন্ত্রিত করতে যত্ুপর ছিলেন । ছাত্রের পূর্বেরই ন্বায় 
জীবিকা অর্জন করিত এবং আশ্রমের বায়নির্বাহের জন্য যথাশক্কি 

অর্থসাহাষা করিত। তদুপরি আশ্রমের যাবতীয় কার্ধ তাহাঁরাই সম্পন্ন 

করিত। প্রত্যুষে চারিটায় উঠিয়! তাহারা ধ্যানে বসিত; তারপর 
ঘরদোর পরিষ্কার করা, ফুলবাগানে জল দেঁওয়! প্রভৃতি কারে 

ব্যাপূৃত হইত | এই সমস্ত, কাধ যাহাতে তাহার! একটা উচ্চ- 

তাবের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং এসকল করিয়া যাহাতে 

তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, তৎপ্রতি ত্রিগুণাতীত মহারাজ সবিশেষ দুঁষ্ি 



স্বামী ব্রিগুণাতীতা নন্দ ২৩ 

রাখিতেন। সকাল ও সন্ধ্যায় আহারের সময় তিনি তাহাদিগকে 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং 

ব্হ্ষচারীরাও বিভোর হইয়া! শুনিত। কখনও বা ধুনি আালাইয়া 
মুক্তাকাশের নিয়ে গভীর ধ্যান চলিত। আবার সপ্তাহে একদিন 

উপবাস ও নির্জনে সাধনেরও বাবস্থ। ছিল, কিন্তু উহা বাধ্যতামূলক 

ছিল না। এ সময়ে অনেকের বিবিধ অনুভূতি হইত। ভাবগান্ভীর্ধপূর্ণ 

ও যত্ববন্ল ঈদ্ৃশ জীবন কঠোর হইলেও ছাত্রগণ ইহ স্বেচ্ছায় বরণ 

করিত । এই সময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতের শ্রীমুখ হইতে বহু মুলাবান 
বাণী নির্গত হইয়! তাহাদিগকে সাধনপথে শক্তিপ্রদান করিত। তিনি 
বলিতেন/”11৮6 11000 2, 11607000019 10110 10100 2, 10156” ( সাধুর 

মতো! জীবন যাপন কর, কিন্তু ঘোড়ার মতে! খাট )7; 41০ ০: 015, 

989০৮. ৮/111 2006 ৫16” (মন্ত্রের সাধন কিংব। শরীরপাতন, কিন্তু 
শরীর যাবে না নিশ্চয় )7 470০ 1 00৮৮৮ (এখনই এটা কর); 

5750015 2104 015” (সদা সাবধান থেকে প্রার্থনা কর )-_ এইসব 

কথা লিখিয়। তিনি ব্রহ্মচারীদের গৃহের প্রাচীরে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন । 
তিনি সঙ্গীত ভালবাসিতেন এবং মনে করিতেন যে, উহা সাধনার 

এক উত্তম সহায় । অতি প্রতাষে তিনি ব্রহ্মাচারীদের লইয়া নানাবিধ 
তক্তিরসাত্মরক গান ও স্তোত্রাদিতে সময় কাটাইতেন । কখনও কখনও 

ছাত্রদের লইয়া মঠ হইতে মাত্র অর্ধ মাইল দূরে সানফ্রান্সিস্কো 
উপসাগরতীরে উপস্থিত হইতেন এবং অরুণোদয়ের প্রাক্কালে তাহাদের 

মিলিতক্ হইতে উত্থিত সঙ্গীতলহরী সমুদ্র-বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে 
দূরে প্রসারিত হইত। তখন হয়তো] কোন ধীবর মংস্য ধরিতে 

মাত্র যাত্রা! করিয়াছে, হয়তো! কোন অর্ণবপোত এ পথে গমনে উদ্যত 

হইয়াছে। প্রাতঃসমীরে সঞ্চালিত সেই মধুর বিশুদ্ধ সঙ্গীতশ্রবণে 

ধীবর ও নাবিকেরা ক্ষণেকের জন্য এক অলৌকিক রাজ্যের সন্ধান 
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পাইয়! মুগ্ধ অন্তঃকরণে শ্রবণ করিত আর যৌনবিস্ময়ে আশীর্বাদ 

করিত। 

স্বামী ব্রিগুণাতীত শুধু কথায় নহে, নিজের জীবন দিয়! দেখাইতেন, 
সাধুর চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত।" তিনি সকলের সঙ্গে বিবিধ কাধ 

করিতেন এবং ব্রহ্মচারীদের জন্য শ্বহন্তে রান্না করিতেন, কারণ তিনি 

বিশ্বাস করিতেন যে, সাধুর স্পর্শে অন্নের মধা দিয়! অপরের হাদয়ে 

সাধুতাব সঞ্চারিত হয়। সমস্ত দিন এইভাবে পরিশ্রমের পর তিনি 
সকলের শেষে আফিসের মেঝেতে সামান্ম বিছানায় শয়ন করিতেন | 

কিন্তু সকালবেল৷ ছাত্রের আশ্চর্ধ হইয়া দেখিত যে, তাহাদের শযা- 
ত্যাগের বহু পূর্বে তিনি উঠিয়৷ নিতা-কর্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন | 

ইহা একদিনের কথা নয়, বৎসরের পর বৎসর এইরূপ চলিয়াছিল। 

কিভাবে এই নবাগত ছাত্রদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত ও 
অস্কুরিত হয়, কিভাবে তাহাদের ভিতর প্রকৃত মনুস্তত্ব জাগ্রত হয়__ 

-এই সব চিন্তাই যেন তাহাকে একেবারে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। 

তিনি তাহার প্রিয় শিষ্তদের বলিতেন* “তোমাদের টেনে হি'চডে সেই 

অম্বতসাগরের তীরে নিয়ে যেতে 'এবং তার গর্ভে ফেলে দিতে চাই-- 

তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে| কিন্তু তাতে যদি তোমাদের হাড়- 
গুলি এক একটি করে ভেঙ্গে ফেলতে হয়, তবুও আমি এতটুকু দ্বিধা- 
বোধ করব ন1।” কিন্তু কার্ধতঃ তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না । পাছে এরূপ 
উচ্চ ভূমিতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে অবসাদ উপস্থিত হয়” সেজন্য 

তিনি মাঝে মাঝে বিবিধ চিতবিনে।দনেরও আয়োজন করিতেন এবং 

স্বয়ং উহাতে যোগদান দিয়] ব্রহ্মচারীদের হৃদয়ের গুরুভার দুর 

করিতেন । তাহার জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা ও রঙ্ক- 

প্রিয়! যিশ্রিত হইয়! এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিত। একদা তিনি 
ঘোষণা করিলেন যে, তাহার বিবাহ হইবে। উত্তৃক জনতা 
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সে রহ্স্য ভেদ করিতে সমবেত হইয়া! দেখিল যে, যথাকালে তিনি 

শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণকীর্তন করিয়া তাহার গলদেশে বরমালা অর্পণ 
করিলেন | তাহার তদানিক্ষন্তন জীবন সর্বদাই এই প্রকার ভাবসংক্রমণে 

বাপূত থাকিত। সন্দেহাকুল মন লইয়! যাহারা আসিত, অনেক 

ক্ষেত্রেই যুক্তিদ্বারা তাহাদের সন্দেহের নিরাস না হইলেও তাহার 
ধঁকাস্তিকতায় তাহারা অভিভূত হইত ; তাহার। অবাক হইয়] দেখিত 

যে, এই একটি জীবন সর্বতোভাবে ভগবানৃশ্ল।ভের জন্য এবং অপরকে 

এঁ বিষয়ে সাহাযা করিবার জন্যই উৎসগীকৃত। অধিকারিভেদে 
তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেন । কেহ হয়তো আমিয়! বলিল, সে 

নির্জনে সাধুজীবন যাপন করিতে চায়। ব্যবস্থা হইল, এঁ বাক্তিকে 

কয়েক মাস আশ্রমের স্বণিয়স্ত্রিত পরিবেশের মধো অবস্থানপূর্বক নির্জন 

বাসের যোগাত। লাভ করিতে হইবে ! তাহাকে হয়তো! একই ঘরে 

অপর অনেকের সহিত থাকিতে হইল। পে ভাবিল, এ আবার 

কিরূপ বিধ|ন1 শুধু তাহাই নহে, দিনে ছুইবার উত্তম স্বাস্থা প্রাদ 
আহারের ব্যবস্থা হইল । ফলতঃ তান্বশ জীবনে কঠোরতার কিছু 

নাই দেখিয়া যখন সে বিফলমনোরথ হইতে বসিয়াছে, তখন অকস্মাৎ 

তাহার চিত্তে অনুভূতি জাগিল যে, সাধকজীবনের কঠিনতম সাধন! 
হইতেছে দশের সংসর্গে দশবিধ সংঘর্ষে আসিয়াও আপন অহমিকাকে 
সংযত রাখা । অপর কেহ হয়তো! এতটা] সহ্য করিতে ন। পারিয়া অজি 

যোগ জানাইত। স্বামী ব্রিগুণাতীত বলিতেন, “তুমি না সংযম শিখতে 
চেয়েছিলে ?* উত্তর আসিত, “ঠিক বটে ; কিন্তু এতটা নয়।” তারপর 

সে হয়তো! মঠ ছাড়িয়া! চলিয়। যাইত | শেষ পর্যন্ত যাহার! টিকিয়াছিল, 

তাহা রাই মাত্র জীবনে এক অমূলা সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল এবং 
পরবতাঁকালে এ দিনগুলির স্মৃতি সানন্দে হাদয়ে পোষণ করিয়াছিল। 

(ভোগষগ্ন পাশ্চান্তো এইরূপ উচ্চ আদর্শ কয়জন বুঝিতে বা ধরিয়া 
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থাকিতে পারে? স্বতরাং ১৯১৩ শ্ীষ্টাব্দ হইতে নানা কারণে ব্রচ্ম- 

চারীদের সংখ্য! হাস পাইয়া অবশেষে অতি অল্পমাত্রে পর্যবসিত হয় এবং 

স্বামী ব্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের পর ঞঁ বিভাগের কার্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ 

হইয়া যায়| নারীদের জন্যও তিনি একটি মহিলাশ্রম স্থাপন করিয়া" 

ছিলেন এবং এ আশ্রমেও পুরুষদের ন্যায় নারীরা সাধনায় রত 

থাকিতেন। কিছুদিন পরে উহাও উঠিয়! যায় । 
উল্লিখিত ছাত্রগণের মধো একজন পূর্বে ছাপাখানায় কাজ করিত | 

স্বামী ব্রিগুণাতীত তাহাকে পাইয়৷ বড়ই আনন্দিত হইলেন ; ছোট 

প্রেস কিনিয়া এ ছাত্রের সাহায্যে রবিবারের বতৃতাদি ও বিজ্ঞাপন [দি 

ছাপাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে “ভয়েস্ অব্ ফ্রিডম্ঃ (মুক্ির বাণী) 
নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন । ১৯০৯ 

খীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই পত্র বাহির হইতে থাকে । ইহাতে 

বেদান্তের আদর্শ সম্বন্ধে নানাবিধ স্বচিস্তিত প্রবন্ধাদি থাকিত | “কথা- 

মুতের” অনুবাদও তখন এ কাগজে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত | তিন 

বৎসরের মধোই কাগজখানি চারিদিকে খুব প্রচারিত হইয়া পড়ে । কিন্ত 
স্বামী ব্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের পর ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দে ইহ! বন্ধ হইয়]যায়। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ সান্ আন্টোন্ উপত্যকায় যে "শান্তি-আশ্রম' 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, স্বামী ব্রিগুণাতীত উহাকেও ভুলেন নাই। 

সান্ফ্রান্সিসকে। আগমনের অল্পকাল পরেই তিনি কয়েক জন ছাত্রকে 

লইয়! সেখানে গমন করেন এবং নানাবিধ উৎসব, ধান-ধারণ1 ও 

শান্্রপাঠাদিতে কয়েক দিন অতিবাহিত করেন । পরে তিনি প্রতি 

বৎসর সেখানে যাইয়া কিছুদিন বাঁস করিতেন । ত্বাহার একজন শিশ্ক 

সূত্রধরের কাজ জানিত। সেত্টাহার আদেশে শাস্তি আশ্রমে বাস. 

করিতে থাকে এবং হৃহ-একটি নৃতন বাটানির্মাণের দ্বারা ও অন্যান্য 

তাবে আশ্রমের উন্নতিসাধন করে। স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত 
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ধাহাদের শাস্তিআশ্রমে বাস করার সৌভাগা ঘটিয়াছিল, তাহার! 

উচ্চাঙ্গের সাধনার আম্বাদ পাইয়া এবং বিবিধ অনুভূতি লাভ করিয়া 
কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শাস্তিঃআশ্রমের দিনগুলি ছিল একটান। এক নিষ্ঠ 
সাধনায় পরিপূর্ণ । তিনি সর্বতোভাবে তুরীয়ানন্মজীর প্রতিষ্ঠিত ধারা 
অবাহত রাখিয়াছিলেন । 

হিন্দু-মন্দিরেই হউক, কিংবা শাস্তি-আশ্রমেই হউক, স্বামী 
ত্রিগুণাতীতের প্রতিকার্ধ ভগবদ্তাবে ভাবিত ছিল--তিনি যাহা কিছু 
করিতেন সমস্তই ঠাকুরের জন্য । তিনি তাহার কয়েকটি শিষ্ঠকে 
প্রচারকবূপে গড়িবার জন্য যে পরিকল্পন1 রচন1 করিয়াছিলেনঃ তাহাতে 

তাহার নিজের কারপ্রণালীরও কতক পরিচয় পাওয়া যায় । তাহার 

ধারণা ছিল এই যে, প্রত্োকটি বক্তৃতা বা পাঠ হইবে বেদাস্তকে 

জীবনে পরিণত করার একটি অবলম্বনমাত্র ; এঁ বক্তৃতাদির সাহায্যে 

প্রচারক স্বীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর সেবা! করিবেন ১ - তাহার নিজের মনে 

কোনরূপ অহমিকা স্থান পাইবে নাঁ। প্রচারককে ভগবানের শরণাগত 

হইয়! তাহারই দানস্বরূপে তাহারই নিকট হইতে প্রতিদিনের বক্তব্য 
শিখিয়া লইতে হইবে | ইহার উপায় হইতেছে প্রার্থনা ও শরণাগতি | 

পুস্তকাদির স্থান এবংবিধ প্রন্থতির পক্ষে অতি-নিয়ে। অকপট হৃদয়ে 

ৃত্ভিশুন্য হইয়া এবং সাফলা ও বৈফলো উদ্বেগ বিদুরিত করিয়া সতোর 
অনুসন্ধান করিতে হইবে, তবেই চিত্তে যথার্থ তত্বালোক উদ্ভাসিত 

হইবে। পূর্ণ অর্ধঘন্টা এইভাবে ধ্যানের পর লব্ব তথ্যগুলিকে 

শ্রীভগবানেরই পাদপন্সে অর্পণান্তে তাহারই আশীর্বাদম্বক্ূপে আবার 

তাহারই নিকট উহা! চাহিয়! লইতে হইবে। বিষয়নির্ধারণের জন্ম 
এই পথই অবলম্বনীয় এবং নির্ধারিত বিষয়ে আলোকসম্পাতের জন্যও 

ইহাই অন্থসরণীয়। সর্বশেষে বক্তৃতামঞ্চে দাডাইয়া মনে করিতে 
হইবে যে, ভগবানকেই শোনানো! হইতেছে । ইহাই হইল স্বামীজীর 



২৮ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিক! 

প্রদশিত “কার্ষে পরিণত বেদাস্তে'র এই ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ । স্বামী 

ব্রিগুণাতীত প্রায়ই বলিতেন,“বিক্ষিপ্ত মন কখনও লক্ষ্যেপৌছতে পারে 

না।” “চারদিকে ভগবান্কেই দেখতে সচেষ্ট থাক? সর্ব বন্ত ঈশ্বরীয় 

রসে অনুলিপ্ত দেখ, তাহলেই তোমার মন শুধু তারই চিস্তা করবে ।” 

১৯০৭ অন্দের মধোই তিনি সান্ফ্রান্সিস্কোর বিদ্বংসমাজে কিরূপ 

সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা! এক বিশিষ্ট ঘটনায় 

প্রমাণিত হয়। এ বৎসর ১১ই এপ্রিল ক্যালিফনিয়! বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

গ্রীকৃ থিয়েটারে সংস্কৃত সাহিতো হ্বপরিচিত শূদ্রকের “মৃচ্ছকটিক' 

অভিনীত হয়, থিয়েটারে দশ সহম্্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন । গ্রীসীয় 

প্রথান্সারে পাহাড়ের দানুদেশে মুক্ত আকাশতলে মঞ্চের সম্মুখে 

অর্ধবৃত্তাকারে প্রস্তরনিমিত আসনগুলি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত । বিশ্বাবিদ্ঠা- 

লয়ের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বেঞ্জামিন আইডি হুইলার দক্ষিণ দিক দিয়া 
এবং ব্রিগুণাতীতানন্দ ও প্রকাশানশ্দ বাম দিক দিয়া ফ্টেজে প্রবেশ 

করিলেন । সেরান্রির প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ । 

এই থিয়েটারে প্রথমবারে অতিথি ছিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত থিয়োভোর রুল্পভেপ্ট | প্রধান অতিথি প্রবেশ 
করিলে সমবেত দর্শকমগ্ডলী দণ্ডায়মান হুইয়! সম্মান জ্ঞাপন করিলেন । 

এইবূপে পাশ্চাত্তোর আদরে এবং স্বামী ব্রিগুণাতীতের প্রাণপণ 
উদ্যমে কার্ধের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে থাকিলেও কঠিন পরিশ্রমের ফলে 

তাহার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়। পড়িতেছিল এবং উহা! নান1 বাধির 

আকর হইযাছিল। শেষ পাঁচ বৎসর বাত প্রভৃতি কোন না কোন 

অস্থখ লাগিয়াই ছিল। কিন্তু অস্থখ হইলেও কর্মের বিরাম ছিল ন]। 

অতান্ত গীড়িতাবস্থান্ও তিনি ছাত্রদের সংবাদ লইতে ভুূলিতেন না ।. 

১৯১৪ শ্রীষ্টাবে ত্তাহার শরীর অতান্ত অন্রস্থ হইয়া পড়ে । তাহাকে 

রুগ্রদেহেও কাধ করিতে দেখিয়া জনৈক ছাত্র এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
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তিনি বলিলেন, “অতাধিক দৈহিক যন্ত্রণার সময় ভাবি; “এই শরীর 
যাক, সব শেষ হয়ে যাক! কিস্তু শেষ তো হলনা! যখনি মনে 

পড়ে যে মায়ের কাজ করতে হবে; তখনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে 

শরীরটাকে ধরে রাখি । এ শরীরট1 যেন একটা খোলসের মতো হয়ে 

গেছে-যে-কোন সময়ে এটা খসে পডতে পারে । গত তিন বৎসর 

যাবৎ শুধু ইচ্ছাশক্তি দিয়ে একে ধরে রেখেছি । যেই ছেডে দেব, অমনি 
এটা! আপনা-আপনি পড়ে যাবে ।” 

এই বৎসর বডদিনের উৎসব উপলক্ষো হিন্দু-মন্দিরে সঙ্গীত, 
শান্ত্রালোচনা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল । 

উৎসবটিকে সবাঙ্গস্বন্দর করিতে তিনি যত্বের ক্রটি করেন নাই, কারণ 

খীক্টীয় সমাজে ইহাই প্রধানতম পর্ব | এই সময়ে তাহার শরীর স্ব 
ছিল না; তথাপি প্রত্যেক কার্ষে তাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এদিকে 
বিধির বিধানে দিন ফুরাইয়! আসিল । বড়দিনের পরবর্তাঁ রবিবার 
(২৭শে ডিসেম্বর, ১৯১৪ ) যথারীতি ক্লাশ ও বক্তৃতার বাবস্থা হইয়া- 

ছিল। বিকালের বক্তৃতার সময় সকলেই উপস্থিত। স্বামী ত্রিগুণা- 

তীত প্লাটফর্মে দাড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন । এমন সময় হঠাৎ 

ভ।ব্র1 নামক এক ব্যক্তি একটি সা'ঘাতিক. বোমা তিনি যেখানে 

দাড়াইয়াছিলেন, তাহারই পার্ষ্ে ফেলিয়া দিল । বোম! তৎক্ষণাৎ 

ফাটিয়া! আততায়ী তাবরাঁকে প্রথমেই নিহত করিল | স্বামী ত্রিগুণা- 

তীতও গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে গেলেন। ভাব,রা একান্ত 

অপরিচিত ছিল না। পূর্বে সে হিন্দু-মন্দিরে যাতায়াত করিত, কিন্ত 
পরে উন্মাদরোগণ্রন্ত হয় । অতঃপর কিয়দ্দিবস স্বামী ব্রিগুণাতীতের 

সাল্মিধ্ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইবার পর সহস! নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। 

ইতোমধ্যে রোগের পুনরাক্রমণবশতঃ হঠাৎ হিন্দু-মন্দিরে আসিয়া 

উম্মত্তাবস্থায় এই অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল। ব্রিগুণাতীতজীকে 
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চিকিৎপালয়ে লইয়! যাইবার সময় তিনি আবেগভরে বলিয়! উঠিলেন, 
“কোথায়, কোথায় সে? আহা, নিবোধ বেচারা 1৮ শেষ সময়েও 

এই নির্বোধ নরঘাতীর জন্য তাহার প্রাণ কাদিয়াছিল-_-সে যে উন্মাদ ! 

তাহার কি দোষ! হাসপাতালে তাহ।র অশেষ যন্ত্রণার উপশমকল্লে 

মফিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছিল । উহার ক্রিয়! কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়। 

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি কিছু কিছু কথা বলিতেন। এইরূপে 

২৯শে ডিসেম্বর যখন তাহাকে ভাবরার কথ! জিজ্ঞাসা কর হইল, 

তখনও তিনি জানাইলেন যে, তাহার সহিত কোনও মনোমালিন্য 

ছিল না! এবং বোমা-বিশ্ফোরণের কোন কারণও তিনি অবগত নহেন। 

তিনি প্রায় পনর দ্বিন হাসপাতালে ছিলেন। প্রতিমুহূর্তেই অসহ্য 

যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু কোন দিন এতটুকু কষ্টের কথা কাহাকেও 
বলেন নাই । বরং এই সময় তাহার ছাত্রদের ভবিষ্তৎ জীবন কিভাবে 

গভিয়া উঠিবে, কিভাবে তাহার1 পরার্থে সব উৎসর্গ করিয্া বিমল 
আনন্দ উপভোগ করিবে-_-ইত্যাদ্দি বু উপদেশদানে তিনি তাত্রাদের 

সকলকে আপ্যায়িত করিতেন । ৯ই জানুয়ারী বিকালে ত্বাহার 
সেবায় নিযুক্ত যুবক শিষ্ঠটিকে নিকটে ডাকিয়া নানাবিধ আলাপ- 

প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, পরদিবস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 

দিনে তিনি দেহত্যাগ করিবেন। সতাসত্যই পরদিন ( ১৯১৫ ঘ্রীঃ, 

১০ই জানুয়ারী) বিকাল সাড়ে সাতটার সময় তিনি শ্রীগুরুপদে 
মিলিত হন। তাহার ছাত্রের এই. সংবাদ পাইয়] দলে দলে শেষ- 

দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন | অবশেষে উপাসনাদি কাধ 
যথারীতি সমাপ্ত হইলে বহু লোক সমবেত হইয়া সেই পৃত দেহের 
সৎকার করিলেন। কিছুদিন পর একদল তক্ত ও ছাত্রের] স্বামী 
ত্রিগুধাতীতের স্বপবিত্র ভস্মাবশেষ লইয়া শাস্ষি-আশ্রমে গমন করি- 

লেন এবং তথায় “সিদ্ধগিরি+তে উহ প্রোথিত করিলেন । 





স্পত 

স্বামী অখণ্ডানন্দ 



স্বামী অখণ্ডামব্দ 

স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্বনাম ছিল গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় | ক্রাহার 

পিতা শ্রীমস্ত গঙ্গোপাধ্যায় টোলে অধ্যয়ন করিয়! “তর্করত্ব* উপাধি- 
লাভ করেন এবং কুলাচাধের কাজ করিতেন বলিয়া “ঘটক ঠাকুর* 
নামে পরিচিত হন । এই পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল যশোহরের 

নডাইল মহকুমার ব্রা্গণঙাঙ্গ! গ্রামে, কিন্তু গঙ্গাধরের জন্মের প্রায় 

শত বৎসর পূর্বে ইহারা কলিকাতা -প্রবাসপী হন। তর্করত্ক মহাশয় 
বিশেষ শ্তদ্ধাচারী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। গঙ্গাধরের জন্মকালে 

তিনি আহিরীটোলা পল্লীতে মাণিক বস্থর ঘাট স্ট্রটে এক ভাড়াটিয়া 

বডিতে বাস করিতেন । এখানে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৫ই আশ্বিন 

€ ১৮৬৪ শ্ীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর ) অমাবস্যা তিথিতে ( মহালয়ায় ) 
শুক্রবার ভাবী সন্ন্যাসী অখগ্ডানন৷ জন্মগ্রহণ কর্জেন | নিষ্ঠাবান পরিবারে 

জাত বালক গঙ্গাধর বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃদ্ছসাধনাদিতে 

রত হইলেন এবং উপনয়নের পরে স্বপাকভোজন, গীতা-উপনিষৎ-পাঠ 

এবং পৃজা ও ধ্যানাদিতে মনোনিবেশ করিলেন । 

সম্ভবতঃ ১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্বের কোন এক শুভ মুহূর্তে তিনি বালাবন্ধু 
হরিনাথের ( ম্বামী তুরীয়ানন্দের ) সহিত বাগবাজারের দীননাথ বস্থ 
মহাশয়ের গৃহে রামকুষ্ণটের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন । ইহার 
পর ১৮৮৩ কিংবা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীক্মকালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে 

যাইয়! ঠাকুরের প্রকৃত দর্শন লাভ করেন | এই কয় বৎসরে গঙ্গাধরের 
ধর্মতাব আরও গভীর এবং দৃঢ়মূল হইয়াছে । তিনি তখন ব্রহ্মচর্ধের 
সমস্ত নিয়ম পালন করেন, তিনবার গঙ্গাস্সান করেন, ন্বহস্তে রন্ধন- 

পূর্বক একবেলা! হবিস্তান্ন গ্রহণ করেন? মন্তকে তৈলমর্দন করেন না, 



৩২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্মালিকা 

আর প্রাণায়াম করিতে করিতে তাহার অঙ্গে ম্বেদ ও পুলক হয়_- 

এমন কি? গঙ্গায় ডুব দিয়া তিনি অনেকক্ষণ কুস্তক করেন। এতত্বযতীত 

হরিনাথের নিকট হরীতকীর প্রশংসাসূচক দুইটি শ্লোক* শুনিয়া এ 
বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি করিতেন যে, ওঠদ্বয় সর্বদা সাদা দেখাইত | 

ব্রহ্মচারী গঙ্গাধর যেদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরের সন্গিকটে 

গেলেন, ঠাকুর সেদিন সম্মিতবদনে কবাহাকে বডই ঘত্ব্পূর্বক নিজ- 
সমীপে বসাইলেন এবং প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই আমাকে 
আগে দেখেছিলি 1” উত্তরে গঙ্জগাধর বলিলেন, "হাঁ, একেবারে 

খুব ছেলেবেলায় আপন!কে একবার দীন বোসের বাড়িতে দেখে- 

ছিলাম ।” বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে 
অদুরবর্তী গোপালন্দাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওহে, শোন শোন; 
এ বলছে কিন! আমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল। উঃ এর আবার 

ছেলেবেলায়!” ঠাকুরের নির্দেশে গঙ্গাধর সেদিন সন্ধায় ৬কালী- 

মন্দির ও ৬বিষ্ু্মন্দিরে প্রণামান্তে পঞ্চবটাতে “কিয়ৎক্ষণ ধ্যান 
করিলেন এবং তাহার আগ্রহে সে রাত্রি দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইলেন | 
পরদিন গৃহে যাইতে উদ্যত হইলে ঠাকুর বলিলেন, “আবার আনিস 
শনিবারে |” গঙ্গাধর পরে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর যাকে ভালবাসতেন, 

তাকে শনি-মঙ্গলবারে আসতে বলতেন, শনি-মন্লবারে ধ্যানজপ 

অধিক করতে বলতেন | বলতেন-_-শনিবার মধুবার |” 

১ হরীতকীং ভুংঙ্ছু রাজন্ মাতেব হিতকারিণী । 
কদাচিৎ কুপাতে মাত। নোদরস্থ। হরীতকী॥ 
হরিং হরীতকীধ্চেব গায়ত্রীং জাহুবীজলম্ । 
অন্তলবিনাশায় স্মরেদ্ ভক্ষের্জপেৎ পিবেৎ। 

হে রাজন্, হরীতকী ভক্ষণ কর, উহা মাতার ম্যায় উপকারী । মাতা বরং কখনও" 
তু্ধা হন, কিন্তু উদ্রস্থ হরীতকী কদাপি অনিষ্ট করে না। অন্তরের মলিন্তা দূর করিবার 
জন্য শ্রীহপ্ির স্মরণ, হবীতকী ভক্ষণ, গায়ত্রী অপ ও গঙ্গাজল পাঁন করিবে । 



স্বামী অথণ্ডানন্দ ৩৩ 

অল্প কয়েক দিন পরেই গঙ্জগাধর এক শনিবারে ঠাকুরের নিকট 
দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইলে তিনি গঙ্গাধরকে একখানি মাদুর দরিয়া উহা 
পশ্চিমের বারান্দায় পাতিজে বলিলেন। পরে একটা বালিশ আনিয়! 

উহাতে শুইলেন। অতঃপর তিনি গঙ্গাধরকে শ্বখাসনে বসিয়! ধ্যান 

করিতে বলিলেন। আসনের উপদেশচ্ছলে তাহাকে বলিলেন, 

"একেবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার এমনি (টান ) হয়েও বসতে 

নেই |” তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিয়[ছিলেন, “বাড়া ভাত 

পেলে তুই যেমন করেই খা; পেট ভরবে ।” অবশেষে গঙ্গাধরের 
জিহ্বায় কি যেন একটা লিখিয়! ভাহাকে দীক্ষা! দিলেন এবং শয়ন করিয়া 

গঙ্গাধরের ক্রোড়ে শ্রীচরণ স্থাপনপূর্বক তাহাকে পদসেবা করিতে 
আদেশ দিলেন। গঙ্গাধর তখন একটু একটু কুস্তি লড়েন; শ্বতরাং 

এমন জোরে চাপ দিলেন যে, ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “ওরে, করিল 
কি? করিসকি? ছিড়েযাবেষে! এমনি ক'তুর, আস্তে আস্তে ।” 
গঞঙ্জাধরের তখন হু'শ হইল যে, ঠাকুরের শরীর অতি কোমল; যেন 
হাড়ের উপর মাখন মাখানো রহিয়াছে । 

গঙ্গাধর অতঃপর প্রায়ই অপরাহ্ে আসিয়া সকালে চলিয়! 
যাইতেন। তিনি তখন মালস! পোড়াইয়া হবিম্তি করেন--বছ সাধা- 
সাধিতে ব্রাহ্মণের বাটীতে পর্যস্ত বিষ্ুর প্রসাদও কেহ তাহাকে গ্রহণ 
করাইতে পারে না। ঘিপ্রহরে দক্ষিপেশ্বরে থাকিলে পাছে ঠাকুরের 
-আদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, এইজন্য নৈষ্ঠিক ব্রান্মণকুমার 
সেরূপ অবাঞ্কিত অবস্থা এড়াইয়া চলেন। তীক্ষদ্ি ঠাকুর কিন্ত 
সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তাই কঠোরতার' আধিক্য কমাইবার 
জন্য কোন; দিন বলিতেন: “তুই ছেলেমান্ুষ, তোর অত বুড়টেপনা- 
ভাব কেন?* কোনদিন ষ1 প্রাণায়ামের ফলে কঠিন রোগ হইতে 
পাবে এইরূপ বুঝাইয়। দিয়া নিত্য গাক্কত্রী জপ করিতে বলিতেন। 



৩৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা। 

ইতোমধ্যে গঙ্গাধর গ্রীক্মরকালের কোন এক একাদশীর দিশে কৌচার 
খু'ট গলায় ফেলিয়া ও একটা তরমুজ লইয়া ঠিক দ্বিপ্রহরের পরে 
ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন । একে বালক, তাহাতে প্রচণ্ড 
রৌদ্বে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তরমুজটি সম্মুখে রাখিয়! ঠাকুরকে 
প্রণাম করিতেই তিনি উদ্বিগ্রকঠে বলিলেন, “আজ তুই আবার এখনি 
যাবি নাকি ?” গঙ্গাধর বলিলেন, “আজ্ঞে না|” সেরাত্রি দক্ষিণেশ্বরেই 
কাটিল। সকালে উঠিয়া ঠাকুর তাহাকে এক গাড় জল লইয়া তাহার 
সঙ্গে পঞ্চবটার অভিমুখে যাইতে বলিলেন এবং পঞ্চবটার পূর্বদিকে 
পূর্বাস্য হইয়! ধ্যান করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে 
ফিরিয়া অসিয়া গঙ্গাধবকে সোজ। করিয়া! দিয়া বলিলেন, “একটু 

বেঁকে যাস।” তারপর উভয়ে শয়নগৃহে ফিরিয়া গঙ্গাস্ানে গমন 

করিলেন। স্নানের পর ঠাকুর মা-কালীর স্মরণাস্তে বিষ্ু্ুবর ও 
কালীঘর হইতে প্রেরিত প্রসাদাদি ধারণ করিলেন এবং বেলপান। ও 
অন্যান্য ফল মিষি স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়! গল্সাধরকে খাইতে 
দিলেন | গঙ্গাধরও আপত্তি না করিয়া সবই গ্রহণ করিলেন । 
ভোগারতির পরে ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, “যা, গঙ্গান্ধলে পাক, 

মা-কালীর প্রসাদ; মহা হ্বিস্তি--যা, খেগে হা।” দ্বিরুক্কি না 
করিয়া গঙ্গাধর সেদিকে অগ্রসর হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, ঠাকুর বিষুণধরে যাইতে ন] বলিয়া কালীঘরে যাইতে 
বলিলেন কেন? সেখানে তো মাছরাক্া হয়। মুখ ফিরাইয়া 
দেখলেন, ঠাকুর সেখানেই দীড়াইয়া তাহার গতি লক্ষ্য কন্ষিতেছেন। 
অগত্য। সেদিন তিনি ৮কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন--অবস্ঠ সবই 
নিরামিষ । আহারান্তে ফিরিবামাত্র ঠাকুর তাহার হাতে খানের, গিলি 
দিস্বা বলিলেন, “থা, খাওয়ার পর ত্বটো! একটা খেতে হয়; নইলে 
সুখে গন্ধ হয় | ভখ, নরেন একশট] পান খায়, হা পায় তাই খায় 
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এত বড় বড় চোখ-_-ভেতর দিকে টান । কলকাতার রান্ত! দিয়ে যায় 
আর বাড়ি, ঘরদোর+ ঘোড়া, গাড়ি সব নারায়ণময় দেখে। তুই তার 
কাছে যাস।” কলিকাতাক ফিরিয়াই গঙ্গাধর নরেন্দ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন এবং পুনর্বার যখন ঠাকুরের কাছে গেলেন, তখন 
সোৎসাহে তাহাকে সব জানাইলেন। ঠাকুরও শুনিয়! সানন্দে 
বলিলেন, “খুব যাবি, খুব তার সঙ্গ করবি ।” 

গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে যান, ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবাবেশ মুগ্ধনেত্রে 
নিরীক্ষণ করেন, অথবা! শ্রীমুখের কথাম্থত উৎকর্ণ হইয়! পান করেন । 
কোন দিন ঠাকুর “বৃন্দাবন-বিহারিণী রাই আমাদের--রাই আমাদের, 
আমরা রাই-এর” ইত্যাদি দীর্ঘকাল গাহিয় নয়নজলে ভাসেন+ কোন- 
দিন “এস মা, এস মা, ও হাদয়-রমা” ইত্যাদি সঙ্গীত শুনিয়া! সমাধিমগ্র 
হন। কোনদিন গঙ্গাধর দেখেন, ঠাকুর কাহারও সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক 
আলোচনায় মগ্ন আছেন; কোনদিন বা শোনেন, তিনি কিরূপ 
সরযুতীর-বিহারী রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের দর্শন পাইয়াছিলেন। 

এইরূপ গো শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎ শিক্ষালাভের হৃযোগও 
যথেষ্ট ঘটিত। গঙ্গাধরকে একদিন শৌচার্থে গঙ্গায় যাইতে দেখিয়া 
ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে আয়, ওরে আয়, গঙ্গাবারি ব্রচ্মবারি ! 

যা হাসপুকুরে য1।” ঠাকুর তাহার বুড়োপনার নিন্দা! করেন দেখিয়া 
একসময়ে গঙ্গাধরের ভুল ধারণ! হইল যে, ঠাকুরের মতে এসব আচার 

সর্ব! বর্জনীয় । এমন সময় একদিন জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি ঘখন অন্ব- 
যোগ করিলেন যে, অল্পবয়স্ক বালকগণের সংসার বিমুখ হওয়। অনুচিত, 
তখন ঠাকুর বলিলেন, “হবিস্তি করা, তেল ন1 মাখা; নিরামিষ খাওয়া 
প্রস্ৃতি সাত্তিক প্রতি পূর্বজন্মের সৎকর্ষের ফলে হয়” এবং গঙ্জাধরের 

প্রতি অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “দেখ; এঁ যে ছেলেটি একটু বড় 
হ'তে না হ'তে সব ত্যাগ করতে চায়ঃ তার সত্তবগুপ বেশী । সত্বগুণের 
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যখন উদয় হুয়, তখনই এই-সব হয়|” গঙ্গাধর সেদিন বুঝিয়া লইলেন 
যে, সংযম নিন্দনীয় নহে, পরস্ত আচারের মাব্রাধিক্যই অন্যায় | 

একদিন গঙ্জাধর ধ্যানান্তে ফিরিলে ঠাকুর জিজ্ঞাস] করিলেন,*্ধ্যান 
করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে তোর চোখে জল এসেছিল 1” 

গঙ্গাধর যখন উত্তর দিলেন;”“এসেছিল;*তখন ঠাকুর খুশী হইয়া! বলিলেন 
*প্রার্থন] কি ক'রে করতেহয় জানিস?* এবং ছোট ছেলের মতো হাঁত- 
পাছুড়িয়া অঝোরে কাদিতে ও বলিতে লাগিলেন,“য1,আমায় জ্ঞান দে, 

তত্তি দে। আমি কিছুই চাইনে, মা । আমি যে তোকে ছাড়া থাকতে 
পারি না, মা 1” যেন একটি ছোট ছেলে কাদিতেছে। ঠাকুর গঙ্গা- 
ধরকে আরও শিখাইয়। দিলেন “অন্ুতাপাশ্র চোখের কোণ নোকের 
দিক) দিয়ে আসে আর প্রেমাশ্র চোখের প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে |” 

আর একদিন ঠাকুরের নিকট তিনি শিখিলেন কাঞ্চনে আসক্ি- 
ত্যাগ। সেদিন একটি লোক আসিয়া পয়সা চাহিলে ঠাকুর গঞ্জ 
ধরকে কোণের দিকে ভাকের উপরে যে চারিটি পয়সা ছিল, উহ! 
লোকটিকে দিতে বলিলেন । পয়সা দিয়া ফিরিলে তিনি গঙ্গাধরকে 
গঙ্জাজলে হাত ধুইতে বলিলেন এবং মা-কালীর পটের সম্মুখে লইয়া 
গিয়া! হরিবোল, হরিবোল' বলাইতে ও অনেকৰার হাত ঝাড়াইতে 
লাগিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে গঙ্গাস্নানে গিয়। ঠাকুর দেখিয়াছিলেন 
যে, ঘাটে একজন ব্রাহ্মণ কালীবাড়ির খাজাঞ্চীর সহিত বৈষ্য়িক 
আলোচন! করিতেছেন । পরে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ঘরে আসিয়া 
হরিশের খোজ লইলে ঠাকুর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া! গঙ্গাতীকে 
বিষয়চিস্তার জন্ম তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। বলা বাহুলা, 
ইহাতেনত্রাক্গণের চৈতন্য না হইয়! বিরক্তিরই উদয় হইল এবং ভিন 
বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়: গেলেন। ব্রাহ্মণ বিদায় লইলে ঠাকুর 
গঙ্গাধরকে বিষয়ীর ্পর্শযুত্ত উত্থান গঙ্গাজলে ধুইতে বলিলেন । 
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তারপর স্বধর্মনিষ্টা। বিখ্যাত থিয়ে'সফিষ্ট কর্ণেল অল্কট কলি- 

কাতায় আসিলে উক্ত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদিন ঠাকুরকে সগর্ধে 

জানাইলেন যে, সাহেব হিন্দুধর্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুর কিন্তু 
ইহাতে খুশী না হইয়! উপস্থিত গঙ্সাধর ও অপর সকলকে অবাক করিয়া 
বিরক্তিসহকারে বলিলেন, “তার নিজের ধর্স সে ছাড়লে কেন?” 

একবার আহারের পর ঠাকুর ছোট চৌকিখানিতে শয়নাস্তে 
গঙ্গাধরকে পদসেব1 করিতে বলিলেন । সেই স্বযোগে গঙ্গাধর শ্তরীওরুর 
শ্রীচরণের বৃদ্ধানষটবয়ের দ্বারা নিজ কপালে উধ্বপুণ্ড, তিলক অস্কিত 
করিতে লাগিলেন । ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সকৌতুকে জানিতে চাহিললেন, 
“কি হচ্ছে রে 1” গঙ্গাধর উত্তর দিলেন, “আপনি যে বলেন, যারা 

সাত্তিকঃ তার] গঙ্গাম্নান করতে করতে গঙ্গাজলে তিলক দেয়; আমি 

'আজ সেই সাত্বিক তিলক দিচ্ছি।” ঠাকুর তো শুনিয়। হাসিয়া আকুল। 
গঙ্গাধর তখন কলিকাতায় সাধুদর্শনে তুবিতেন এবং স্ীয় 

অভিজ্ঞতা ঠাকুরকে জানাইতেন | ঠাকুর ত্বাহাকৈ নিকৎসাহ না করিয়া 

প্রতোকের ভাল দিকটার প্রতি তাহার দৃর্টি আকর্ষণ করিতেন । 
এইরূপে কর্তাভঙ্জাসন্প্রদায়ের দ্িগম্বর বাউল, থিম্মোসফিস্ট কর্ণেল 

অল্কট ইত্যাদি অনেকের সহিত গল্লাধরের সাক্ষাৎ হয়। 

একবার ঠাকুর তাহাকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের অভ্যন্তরে 

লইয়] গিয়া বলিলেন, “এই গ্যাখ চৈতন্যষয় শিব”। গঙ্গাধরের অমনি 

অনুভূতি হইল, যেন ঠচতন্যময় শিব নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। সৃন্ময়ে 
সেদিন তিনি চিন্ময়ের দর্শন পাইলেন | 

গঙ্জাধরের সময় কাটাইবার এক উপায় ছিল বাল্যবন্ধু হরিনাথের 
সছিত অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে ধর্মপ্রসঙ্গ কর1। 
তখন তাহার] মাঝে মাঝে গল্গাভীরে ধ্যানরত নাথমহাশয়ের অবিকম্প 

মৃতি সোক্পাসে দর্শন করিতেন । কোন কোন রাত্রে গঙ্জাধর বাগবাঙজার 
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খালের পোর্ট কমিশনারদের তোলা-সেতুর পশ্চিম দিককার গোল স্তত্ের 
খাটালে বসিয়া ধ্যান করিতেন । একবার এরূপ ধ্যানকালে পাহারা" 

ওয়ালার মুখে একটি প্রেমা-তক্তির গান শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং উহা! 

লিখিয়া লইয়া নরেন্দ্রকে দেখাইলে তিনিও গানটির প্রশংসা করেন । 

গঙ্গাধরের জীবনের পরবতী অংশে আমর] তাহাকে পাই 
পরিব্রাজকরূপে ; সত্য-শিব-স্বন্বরের জন্ধানে তখন তিনি হিমালয়, 

তিব্বত; রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছেন । বরাহনগর 

মঠ-প্রতিষ্ঠার পরে “গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত কবিতেন; 

নরেন্্রকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না € “কথামত” ৩য় 

ভাগ, পরিশিষ্ট )।৮ অবশেষে একদিন তিনি গৃহত্যাগ করিয়া 

( ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭) টৈগ্নাথের টিকেট কিনিয়! ট্রেনে উঠিলেন। 
পরস্ত বুদ্ধদেবের আকর্ষণে বৈদ্যনাথে না নামিয়া বাকিপুর হইয়! 
বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলেন । তথ! হইতে তিনি পদব্রজে রাজগৃহে মান 
,এবং সেইভাবে বুদ্ধগয়ায় ফিরিয়া আসেন। এই পথে পায়ে চলিয়া, 
আত্মবিশ্বাস বধিত হুওয়ায় অতঃপর প্রায়শঃ তিনি পদব্রজেই তীর্থভ্রমণ 

করেন। এইবূপে সহায়হীন, গৈৰিকবস্ত্র-পরিহিত গঙ্গাধর মহারাজ 
উত্তর' ভারতের বনৃতীর্ঘভ্রমধান্তে হ্বধীকেশে পৌছিক্বা উত্তরাখণ্ডের 
মাহাত্বা প্রাণে প্রণে অনুভব করিলেন ; আর তীহার মনে হইলঃ 

“উত্তরাথণ্ডের প্রারভ্তেই যদি এইরূপ, তবে ন1 জানি অস্তে কি আছে!” 

হৃবীকেশে পর্ণকুটীরে ( ঝাড়িতে ) &ই এপ্রিল পর্বস্ত অবস্থানপূর্বক তিনি 
হিমালয়ের আকর্ষণে দেরাছুন ও রাজপুর হইয়া রিক্তহত্তে মুস্তরী 
পাহাড়ে আরোহণপূর্বক দাক্ষিণীত্যের জ্ধনৈক লিঙ্গায়ে জঙ্গম সাধুর 
মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তাহাকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া স্বাধুর র়েছের 
উদ্রেক হইল এবং তিনি স্বাহাকে উত্তরাখণ্ডের পথকষ্টের কথ। বুঝাইতে 
লাগিলেন ।: গরঙ্জাধর মহারাজ তথাপি নিরস্ভ না হইলে দাধু ডাহা 



স্বামী অথগানন্দ ৩৯ 

নিকট একটি কম্ষলের আলখাল্প! ও একখানি লুই বাতীত আর কিছুই 

নাই দেখিয়া অর্থ ও কম্বলাদি দিতে চাহিলেন ; কিন্ত ত্যাগী গঙ্গাধর 

শুধু একগাছি লাঠি চাহিয়া লইয়া ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তা টিহিরীর পথ 
ধরিলেন। এই পথে নৃতন জুতা! বাবহারের ফলে তাহার পায়ে 

ফোস্কা পড়ে এবং এজন্য তাহাকে কিছুদিন টিহিরীতে অপেক্ষা 

করিতে হয়| এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে তিনি প্রায় এক বৎসর 

পাদ্ৃকা-ব্যবহ্ার করেন নাই। 

টিহিরী হইতে মমুনোত্রী পর্বস্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের 
সহিত চলিয়া অতঃপর যমুনোব্রীদর্শনান্তে উত্তরকাশীতে উপনীত 

হইলেন । তাহার মনে তখন তিব্বতভরমণের আকাজ্ষ! জাগিতেছে। 

কিন্ত আপাততঃ তিনি গঙ্গোত্রী যাত্রা করিলেন। পথে ভাটোয়ারী 

গ্রামের নিকটে পথিপার্্বে এক মুহুু্ সাধুকে দেখিতে পাইয়! তিনি 

তাহাকে বহু আয়াসে ধর্মশালায় লইয়া আঙসিলেন। সাধু পরদিনই 
দেহত্যাগ করিলেন । তখন গঙ্গাধর মহারাজকেই অগ্রণী হইয়া সাধুর 

দেহের সলিল-সমাধির ব্যবস্থা করিতে হইল । গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত 

হইয়া তথায় কিছুদিন বাস করার উদ্দেশ্বে তিনি যে গুহায় আশ্রয় 

লইলেন, উহারই সম্মুখে একটি বৃহৎ গুহায় একজন ব্রাঙ্গণ তিন দিন 

যাবৎ অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন | অতএব শ্বভাবতঃ সেবাপরায়ণ 

গঙ্গাধর মহারাজ তাহার আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে মুগ্ধ 

হইয়া ব্রাহ্মণ এক সপ্তাহ পরে তাহারই সহিত তীর্ঘপর্যটনে চলিলেন। 

গঙ্গাধর মহারাজ নিঃসঙ্গ ভ্রমণেরই পক্ষপাতী | হ্ৃতরাং ধরারী গ্রাম 

পর্যন্ত একসঙ্গে চলিয়া তিনি একাকী *চন্দ্রবদনীর পীঠা ভিমুখে যাত্রা 

করিলেন । টিহিরী ও দেবপ্রয়াগের মধাবতাঁ এক বনাকীর্ণ উচ্চ পর্বত- 

শিখরে এই মদ্দির | এখানে দাক্ষায়মী সতীর হৃদয় পতিত হুইয়াছিল | 

উদ্বরকাগী ও টিহিরী হইয়া এক সন্ধ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপনীত গঙ্গাধর 



৪০ শ্ীরামকৃ্ণ-তক্তমালিকা। 

মহারাজ জানিলেন যে, সেই নির্জন দুর্গম স্থানে ভিক্ষার ব্যবস্থা 

নাই; সৃতরাং তপস্যাদ্দির জন্য সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান অসম্ভব | 
উপায়াস্তর ন! দেখিয় ছুই দিন মন্দির-্চত্বরে থাকিয়া! তিনি অন্যত্র যাত্রা 
করিলেন। অবতরণপথ বলিতে কিছুই নাই--যাহা! আছে তাহাও 
বনাচ্ছাদিত। অতএব শীপ্রই তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছ নাঁমিতে 

লাগিলেন । ক্রমে উতরাই এমনই বিষম হইয়! উঠিল যে, হামাগুড়ি 
দিয়া কিংবা বৃক্ষলতাদি ধরিয়া অকস্মাৎ এক শস্ক্ষেত্রে অবতরণ 

করিলেন । সেখানে এক পাহাড়ী চাষী তাহাকে দেখিয়া! অবাক-- 

সাধু আসিল কোথ| হইতে ? আর বলিয়া উঠিল, প্ধন্য মাই চন্ত্রবদনী ! 
তিনি তোমায় বাঁচিয়েছেন--এ পথে শিকারীরাও চলে না ।” 

ইহার পরে শ্রীনগরে যাইয়া তিনি ৮কমলেশ্বর-মঠে আশ্রয় 

লইলেন। মঠের মোহান্তজী তাহাকে একখানি কম্বল দিিলেন। 
তারপর তিনি অলকানন্া৷ ও মন্দাকিনীর সঙ্গম এবং কেদারনাথ ও 
বদরীনারায়ণের পথদ্বয়ের মিলনস্থল রুদ্দ্রপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়! 

অগ্স্তামুনিতে এক বৈষ্ণব সাধুর সহিত মিলিত হুন। এ সাধুকে 
নিঃসন্বল দেখিয়া ধ্যানস্তব্ধ তাহার দেহে নিজ কম্বলখানি জড়াইয়া দিয়া 
তিনি উখিমঠে চলিয়া যাঁন। এখানে মোহান্তের নিকট আর একখানি 

কম্বল পাইলেন। অতঃপর তিনি কেদারনাথের পথে চলিলেন। 
গুপ্তকাশীতে পূর্বপরিচিত এক উদাসী সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সাধু 

উপযুক্ত শীতবন্ত্রের অভাবে ক পাইতেছেন দেখিয়! তিনি স্বীয় মোটা 

কম্বলখানি সাধুর স্বন্ধে তুলিয়া দিয়া তাহার পাতলা কথ্বলখানি চাহিয়া 

লইলেন । এখন হইতে উহাই হইল তাহার বৎসরব্যাপী পর্বতন্তরমণের 
সাধী। ক্রমে কেদারনাথের সন্নিকটে আগষন করিয়! তাঁহার মনে ষে 
অপূর্ব তাবোদয় হইল, তাহা তিনি স্বয়ং এইবূপে প্রকাশ করিয়াছেন-_ 

স্্রীকেদারণৈলের পাদমূলে আমি যে পরাভূত মহান্ বিরাট মৃদ্তি দর্শন 



স্বামী অখগ্ডানন্দ ৪১ 

করিলাম, এতদিন হিমালয়ে আর কোথাও আমি সেরূপ দেখি নাই। 

হরপার্বতীর প্রিয় বিলাসনিকেতন শ্রীকেদারশৈলের মহত্ব ও চমৎকারি- 

তায় আমি যেরূপ বিস্মিত,ও বিষুগ্ধ হইলাম এবং কেদারে পৌছিয়াই 
যেমন সহজে গিরিরাঞ্জের সহিত খোলাখুলিভাবে মিলিত হইলাষ, 
তেমনটি আর কোথাও হয় নাই |” ৮কেদারনাথের পর ৮বদরীনারায়ণ 

দর্শনাস্তে তাহার বহু-আকাজ্ক্িত তিব্বতভ্রমণ আরম্ত হইল। 

তিব্বতে তিনি “মান।” গিরিবস্ঘ্ ছুইয়া যান এবং তিন মাস পরে 

নীতি'-ঘাটের পথে ফিরিয়া আসেন । “মানা"র মধ্যভাগে পাৰতী- 

দেবীর জন্বস্থান ও পিত্রালয়দর্শনে তিনি সাতিশয় ল্লীতিলাভ করেন । 

প্রথমবারে তিব্বত হইতে ফিরিয়া ৮বদরীনারায়ণদর্শনাস্তে তিনি 

কিছুদিন তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সহিত হিমালয়ে বাস করেন এবং পরে 

হৃষীকেশে নামিয়া আসেন | দ্বিতীয়বারে তিব্বত গিয়্াছিলেন তিনি 

বদরিকাশ্রম হইয়া ছিপ্ছিলাম”।গিরিবস্মের পথে এবং এ সময়ে পাঁচ 

মাস তিব্বতে অবস্থানের স্বযোগে কৈলাস ও মানস-সরোবর দর্শন 

করিয়াছিলেন । এ দ্বিতীয়বারেও তিনি “নীতি?-ঘাটের পথে বদরিকা- 

শ্রমে প্রত্যাগমন করেন । পরে তিনি আলমোড়া ও নৈনিতালের 

বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণাস্তর ৮কেদারনাথ দর্শন করেন । বদরীনারায়ণের 

পথে শ্রীনগরে (টিহিরী) স্বামী শিবানন্দজীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 

হয় (১৮৮৮র শেষে )। গঙ্গাধর মহারাজ তখন তিব্বতী-বেশ-পরিহিত 
এবং তাহার মুখ তিব্বতীদের ন্যায় তুষারঝলসানে ; তাই অকম্মাৎ 
শিবানন্দজী তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্ত “দাদা, দাদ।' 
আহ্বান*শ্রবণে তিনি গঙ্জাধরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর 
উত্তম্বে কিছুদিন একসঙ্গে তীর্ঘভ্রমণ করিলেন । বদরিকাশ্রম হইতে 

অবতরণকালে শিবানন্দজী গঙ্গাধর মহার়াজকে পুনঃ তিববতে যাইতে 
নিষেধ করিলেও অতৃপ্ত আকাজ্ষ! তাহাকে তথায় লইয়া গেল। 



৪২ শ্রীরামকৃষ*ভক্তমালিক। 

প্রত্যাগমনকালে লাদাখ হইয়া! তিনি শ্রীনগরে (কাশ্মীর) উপস্থিত 
হইলে ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট তাহাকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করিলেন 
(ডিসেম্বর, ১৮৮৯)। সৌভাগ্যক্রমে পাঁচ দিনপরে তিনি মুক্ত পাইলেন। 

তিব্বত-ভ্রমণকাঁলে ক্ঠাহার যে-সকল অভিজ্ঞত! হইয়াছিল, তন্মধো 

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | প্রথম বৎসর তিনি থুলিং মঠে থাকিয়। 

তিব্বতী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু লামাদিগের এঁশ্ব্ধ» 

বিলা'সিতা। ও দরিত্রপীড়নের প্রতিবাদ করার ফলে তাহার স্বদ্ধে খাপ- 
সমেত তলোয়ারের আঘাত পডে+ অধিকত্ত পাহাড়ীর] মতাবস্থায় 

লামাদ্িগের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে লামার! পরামর্শ 

দেয়ঃ “উহার গাল বাড়াইয়া দাও”-_উদ্দেশ্য, গাল কাটিয়া! দিলে আর 

কথা বলিতে পারিবেন না। অবস্থা বৃঝিয়! গঙ্গাধর মহার[জ পলাইয়া 

যান। ছ্িতীয়বারে তিনি লাসা যাইতে উদ্যত হুইলে তিব্বতী পুলিস 
তাহাকে বন্দী করে। পরে পরিচিত তিব্বতী বারসায়ীর। জামিন 

দিয়া ভাহাকে ছাড়াইয়া আনে । বস্তুতঃ এই-সব ব্যবসায়ীর! তাহাকে, 
খুবই ভালবাসিত। ইহাদের এক বাক্তি একসময়ে তাহার নিকট 

শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র দেখিয়া! এতই মুগ্ধ হয় যে, তারপর সে 
যতদিন ত্াহার- সহিত ছিল, ততদিন এ চিত্রকে বুদ্ধের অমাঁসনে 
বসাইয়। পূজা করিত। তিব্বতী পুলিসের নিকট মুক্তি পাইয়া কৈলাস 
ও মানস-সরোবর-দর্শনকালে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন এবং গুড় 
ও চালভাজ] দিয়া কোনপ্রকারে রক্ষা পান | তৃতীয়বার তিনি লাসায় 

যাইতে উদ্ধত হইলে বন্ধুর! পর্যস্ত বিরোধী হইল; কাজেই তিনি এ 
আশ! পরিত্যাগ করিলেন । 

এ যাবৎ তিব্বত ও হিমালয়ের আকর্ষণে তিনি ইতস্ততঃ ছুটিতে- 

ছিলেন | ইহার পরবর্তী পর্বে আমরা স্তাহাকে শ্বার্মী বিবেকানন্দের 
অনুসরণে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে খুরিতে ষেখিতে পাই । কাশ্মীরে 
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ব্রিটিশ সরকারের হস্তে লাঙ্নার পরে স্বামীজী ত্বাহাকে গাজীপুরে 

যাইবার জন্ম আমন্ত্রণ জানাইলেন। সেই আহ্বান অনুসারে কাশ্মীর 
পরিত্যাগপূর্বক তিনি যঞ্চ কিছুদিন পরে এপ্রিল মাঁসে গাজীপুরে 

উপস্থিত হইলেন, তখন স্বামীজী সেখানে নাই। পণুহাবী বাবার 

সহিত সাক্ষাৎ হইলে বাবাজী গঙ্গাধরকে সত্বর স্বামাজীর নিকট চলিয়া 

যাইতে বলিলেন । কিন্তু ইতোমধো শরীর অস্বস্থ হওয়ায় তিনি 
তখনই মঠে রওয়ানা হুইতে পাঁরিলেন না| স্বস্থ হইয়া জুনের 
প্রারস্তে মেলট্রেনে হুগলি পর্স্ত আসিয়! তিনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যেই 
বালীতে নামিলেন, অমনি পুলিস তাহাকে ধরিয়া হাওডায় লইয়া 
গেল ঃ কিন্ত তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য কিছু না পশওয়ায় 

বরাহনগরে পৌছাইয়! দিয়! গেল। 

মঠে আসিয়! গঙ্জাধর মহারাজ যথারীতি সন্নাসগ্রহণ করিলেন ; 
তখন তাহার নাম হইল অখগ্ডানন্দ। স্বামী? অথণগানন্দকে মঠে 
ডাকিয়া আনার পশ্চাতে স্বামীজীর এই অভিপ্রায়ও লুকায়িত ছিল 
যে, তিনি তাহার সহিত হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইবেন । তদনুসারে 

তাহার! উত্তর ভারতের মধ্য দরিয়া নৈনিতালে পৌছিলেন। ইহার 

পরবর্তা বিবরণ আমরা মীরাট হইতে লিখিত অথণ্তানন্দজীর ১৪1১১।৯০ 
তারিখের পত্রে পাই। নৈনিতালের পুক্করিণীতে ম্লান করিয়] তাহার 

বাম দিকের পাঁজরায় এক দরীর্ঘকালস্থায়ী বেদনা! আরম্ভ হয়। এই 

অবস্থায়ই তিনি শ্বামীজীর সহিত আলমোড়ায় উপস্থিত হইয়া 
সারদানদাজীর ও বৈকুঠনাথ সাগ্র্যাল মহাশয়ের সহিত মিলিত হন | 
স্বায়ীজীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ভাগীররীতীরে বাস করিবেন | হতরাং 

তথ। হইতে চারি জনে একসঙ্গে কর্ণপ্রয়াগে আসেন। এখানে 

স্বামী অখণ্ডানন্দের জর হওয়ায় তিন দিন অপেক্ষা করিতে হয়। 
পরে শ্রীনগরাভিমুখে চলিয়া! সলডকাড় চটিতে আসিয়া ম্বামীর্জী ও 
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অথণ্ডানন্দজী অরগ্রস্ত হন | তিন দিন পরে তথ| হইতে পাঁচ-ছয় মাইল 
নীন্ের দিকে চলিয়া তাহার] এক ধর্মশালায় উপনীত হইলেন । জর তখন 

এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ষে, তাহাদিগকে পরদিন ডাণ্তী করিয়া শ্রীনগরে 
যাইতে হইল | এখানে তাহার] পক্ষাধিক কাল ছিলেন । ইতোমধ্যে 
স্বামী অখণ্ডানন্দের পুনরায় অর হওয়ায় সিভিল সার্জনকে দেখানো 
হইল; তিনি বলিলেন যে ব্রঙ্কাইটিস হইয়াছে, সমভূমিতে নামিয়া 
যাওয়া আবশ্টঠক। তদহৃসারে তাহার] দেরাদ্বনে চলিলেন। পথে 

রাজপুরে তুরীয়ানন্দ স্বামীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। ইহার 
পরে শ্বামীজী, ন্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়াশন্দ হাধীকেশে চলিয়া 
গেলেন ১ অখণ্ডানন্দ মহারাজের সহিত রহিলেন শুধু সান্ন্যাল মহাশয় । 

এইব্নপ তপংকরেেশ ও ভ্রমণক্লেশের মধ্যেও আনন্দের অভাব ছিল্ না। 

একবার এক সন্ধ্যায় কোন গ্রামে উপস্থিত হৃইয়! শ্বা্মীজীকে তামাক 

খাওয়াইবার জন্য অখগ্ডাননাজী গ্রামের মধ্যে আগুনের অন্বেষণে 
“ গ্রেলেন। কিন্তু কেহই আগুন দিল না! ইহাতে সকলেই একটু 

চিন্তিত হইলেন--যে গ্রামে আগুনই হুর্লভ, সে গ্রামে ভিক্ষার তো 
কথাই উঠিতে পারে না। এমন সময়ে অখণ্ডানন্জী বলিলেন, “এক 

প্রবাদ আছে, “গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহী ? লঠা বগর দেত! 
নহী”।* (অর্থাৎ গাড়োয়ালীদের সদৃশ দাতা নাই__তবে লাঠি না 
দেখাইলে তাহার! কিছুই দেয় না)। প্রবাদ-বাক্যান্বসারে বিকট 

,চিৎকার"্সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন” ”্লকৃড়ী লে আও, আগ 

লে আও ।” অমনি দেখিতে দেখিতে কাষ্ঠ ও অগ্থির সহিত কটি, 
তরকারি, তামাক--সবই আসিয়া পড়িল। 

দেরাছ্বনে উীল পণ্ডিত আনন্বনারায়ণ অখগ্ানন্দ মহারাজের 

'চিকিৎসাদির ভার লইলেন। পরে ইনি সমস্ত পাথেয় খরচ দিয়া তাহাকে 

সাহারানপুরের পথে এলাহাবাদে যাইতে বলিলেন। সাহরানপুরে ভিনি 
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ছুই-তিন দিন উকীল বঙ্কৃবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে 
ছিলেন । সেখান হইতে উকীলবাবুর পরামর্শানুষায়ী তিনি এলাহাবাদ 
না যাইয়]! মীরাঁটে ব্রেলোক্ষ্যনাথ ঘোষ গ্যাসিষ্টান্ট সার্জন মহাশয়ের 
বাটীতে আশ্রয় লইলেন। শীঘ্রই শ্বামীজী তাহার মীরাটে অবস্থানের 

খবর পাইয়া! সদলবলে তথায়, উপস্থিত হইলেন এবং সেখানেই চারি 

পাঁচ মাস থাকিয়! গেলেন। পরে স্বামীজী একাকী ভ্রমণমানসে সকলকে 

পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হুইলে অখণ্ডানন্দ মহারাজ বলিলেন; “তুমি 
যদি পাতালেও যাও, আর সেখান থেকে তোমায় খুঁজে বার করতে 

না পারি, আমার নাম গঙ্গাধর নয়।” তারপর গঙ্গাধর মহারাজ 

বন্দাবনে গেলেন। তথায় চারি মাস অবস্থানের পর পুনর্বার 
ব্রহ্কাইটিস হওয়ায় তিনি জুন মাসের প্রারস্তে এটোয়ায় চলিয় ধান; 
সেখানেও তাহাকে পাচ মাস রোগে ভূগিতে হয়। 

এই সময়ে শ্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ কিরূপে' তীর্ঘভ্রমগোপলক্ষে 

এটোয়ায় আপিয়া স্বামী অথগ্ানন্দের সহিত মিলিত হন এবং কিয়ৎকাল 

একত্র ভ্রমণের পর কিরূপে তাহারা আজমীঢ় হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 

হন? তাহা আমরা ব্রিগুণাতীতানন্দ-প্রসঙ্গে বর্ণনা! করিয়াছি । অতঃপর 

নিঃসঙ্গ অখগ্ডানন্বজী স্বামীজীর সন্ধানে আহমেদাবাদঃ আবু, ভাকোর, 
বরোদা, বরোচ, নর্নদাসঙ্গম জুনা গড়, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিস্বা 

কচ্ছভুজের অভিমুখে চলিলেন | এই সময়ে শ্বামীজীকে পাইবার ইচ্ছা! 
তাহার নিজ ভাষাতেই স্থস্প্ট বাক্ত হুইয়াছে,“ম্বামীজীকে এত অন্বেষণেও 

খুঁজিয্া ন। পাইয়া আমার আগ্রহ এত বাঁড়িয়াছে ষেঃ এসকল তীর্থ 

দেখাশোনা কিছু না করিয়াই মাগুবী যাত্রা করিলাম । সেখানে শোনা 
গেল, শ্বাধীজী মারায়ণষরোবর যাত্রা করিয়াছেন। মাগুবীতে এক 

রাহি বাস কছিকা পরদিন পদব্রজে লারায়শসরোবর গমন করিলাম |” 

' যাশুবী হইতে নারাক়পণসরোবর যাইবার গাঁড়ির পথটি বড়ই বিপদসন্কৃল 
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ছিল--চুরি-ডাকাতি সেখানে প্রায়ই হইত | পায়ে-হাটা পথ অল্পতর 
ও নিরাপদ হইলেও তিনি ভাবিলেন, স্বামীজী যখন গাড়িতে 
গিয়াছেন তখন গাড়িতেই ফিরিবেন। অতএব দীর্ঘতর, জনমানবশূন্য 

ও ভয়াবহ পথেই তিনি অগ্রসর হইলেন--সঙ্জী পাইলেন একজন 

পশ্চিমদেশবাসী তৈথিক কত? । স্বামী অখণ্ডানন্দ নিঃসন্বল' আর 

তৈধিকের থলিতে আটা, লবণ, তাওয়া সবই আছে। এ পথের 
অর্ধেক অতিক্রম করার পূর্বেই চারিজন দস্থ্য আসিয়া সম্মুখে দাডাইল 
এবং তাহাদের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। ভকত বিপদে 

সন্ত্রস্ত হইলেও অখগ্ডানন্দজী অবিচলিত রহিলেন। দত্র্যরা দেখিল যে, 

লইয়া যাইবার মতো। কিছুই নাই; স্বতরাং তাহার ফিরিয়া চলিল। 
তখন অখণ্ডানন্দজী স্বীয় জাম প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইয়া! বলিলেনঃ 

“ওরে» এগুলো নিয়ে যা, তোর] গরীব |” কিন্তু একটি লোক তাহার 

পদধূলি লইয়! বলিল, “ছুয়া করো, মহারাজ ; কাপড় পিন্ধং লেও"ঃ 
এবং ঠোটে আস্কল দিয় ইঙ্গিতে ানাইল, কিছু যেন প্রকাশ না 
পায়। পরে নারায়ণসরোবরে উপস্থিত হইলে সেখানকার মহাস্ত 

সব স্তণিয়া বলিলেন, “আপনার পুনর্জন্ম হয়েছে । সঙ্গে পাঁচটি টাকা 
থাকলেও আপনার আর প্রাণ থাকত ন1।” এত কষ্টের পরেও নারায়ণ- 

সরোবরে সংবাদ পাওয়া গেল যে স্বামীজী অন্য পথে আশাপুরী নামক 
দেবীস্থানদর্শনে ।গিয়াছেন। অখণ্ডানন্দজী যখন সেখানে গেলেন শ্বামীজী 
তখন মাগুবীতে !ফিরিতেছেন । অবশেষে অখগ্ডানন্দজী মাগুবীতে 

স্বামীজীর সহিত মিলিত হইলে স্বামীজী বলিলেন যে, তিনি একাকী 

থাকিতে চাহেন, অতএব গঙ্গাধর মহারাজ ফেন পশ্চাদছুসরণ না করেন। 

গঙ্গাধর মহারাজ উত্তর দিলেন; “তোমার কাজের বিল আমি করব র। | 

তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম; সে আকাজ্ষা! মিটেছে- 
এখন ভুমি একলা যেতে পার।” ইহার পর শ্বামীজী ভূক গেলেন 9 গক্ষাধর 
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মহারাজ সত্যবাদ্দিতার পরিচয় দিবার জন্য একদিন পরে তথায় ধাইয় 
স্বামীজীর সঙ্গে এক পক্ষকাল কাটাইলেন। অতঃপর পোরবস্মর 
পর্যস্ত আর তাহাদের সাল্সণৎ হয় নাই। পোরবন্দরে পুনমিলনের পর 
অখগ্ডানন্দজী একাকী জিৎপুর, গোপাল এবং বাজ্তকোট হ্ইয়! 
জামনগরে গেলেন । | 

স্বামী অথণ্ডানন্দের মতে “জামনগরে (তাহার) সেবাব্রতের সূচনা, 

রাজপুতানায় খেতড়িতে ক্রমোন্নতি এবং মুশিদাবাদে উহার প্রস/র ও 
পরিণতি |” জামনগরে তিনি ধন্বন্তরি-ধাম” নামক ভবনে কবিরাজ 

মণিশঙ্কবর বিঠঠলজীর অতিথি হইয়। তিন-চার মাপ ছিলেন । 

সেখানে তিনি চরক ও স্বৃশ্রুত-সংহিতার্দি অধায়ন শেষ করেন এবং 

ধ্বন্তরি-ধামের সংলগ্র এক বৈদিক চতুষ্পািতে বেদপাঠ শিক্ষা করেন । 
এঁ সময়ে এক খশ্ব্ষপূর্ণ মন্দিরের বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী মহাস্তের সহিত আলাপ 
হইলে ব্রহ্মচারী তাহাকে তাহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া! গদীনঘীন 
হইতে বলেন; কিন্তু বৈরাগ্যবান স্বামী অথণ্ডানন্দ তাহাকে জানান, 
“জল তো চল্তা তালা, সাধু তো রম্তা ভালা । আমি মহাস্ত হতে 
পারব না।” জামনগরে উদ্রাময় হওয়ায় তিনি মণিশম্করজীর চিকিৎ- 

সাধধীনে একমাস ছিলেন । এ চিকিৎসা ও পধথ্যার্দির ফলে তিনি হুর্বল 
হইয়া পড়ায় শ্রীযুক্ত শঙ্করজী শেঠ (ব্যাঙ্কার) তাহাকে নিজ বাড়িতে 
লইয়] গিয়া] প্রায় চারি মাস রাখেন। 

শেঠভবনে অবস্থান বড়ই বৈচিত্রাময় ছিল। গুণমুগ্ধ শেঠজী 
অখগানদ্দের পথোর জন্যু দ্ধের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়। তাহাকে নিজ 

পার্থে বসাইয়! খাওয়াইতেন, অপরাহে গড়ি করিয়া বেড়াইতে লইয়। 
ষাইতেন এবং সুলক্বী নামক একজন গায়কের গান জনাইতেন। 
শেঠজী প্রত্যহ একজন লাধুকে ভোজন করাইজেন । একদিন জনৈক 

সাধু ভোজন প্রার্থনা করিলে ভৃত্য জানাইয়৷ দিল যে, গৃহে অপর 
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সাধু আছেন, আর কাহারও ব্যবস্থা হইবে না। শুনিয়া অখগ্ডানন্দ 
মহারাজ নিজের ভোজ্য সাঁধুকে দিতে উছাত হইলে শেঠজী আদেশ 

দিলেন যে, অতঃপর কোন সাথুকে বিমুখ কর! চলিবে না। শেঠভবনে 
তিনি বেদ ও উপনিষদাদি দীর্ঘ রাত্রি পর্যস্ত জাগিয়! অধ্যয়ন করিতেন । 

পরে চাতুর্নাস্য শেষ হইলে তিনি অন্যত্র যাইতে চাহিলেন ? কিন্ত 
শেঠজী ছাড়িলেন না। এদিকে শেঠজীর উপর সাধুর প্রশ্তাব ও 

অর্থক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখিয়! ঈর্ধাপরায়ণ ব্যক্তিরা ম্বামী অখণ্ডানন্দের 
কফিতে জয়পাল মিশাইয়া প্রাণহরণে উদ্যত হইল । বিশেষ প্রয়োগ- 
জনিত ভেদ আরম্ভ হইলে চিকিৎসার্থে আগত শ্রীঝ্ড ভট বিঠঠলজীর 
বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা বিষেরই প্রতিক্রিয়া ; হৃতরাং তিনি 
সাধুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন । 

সদাশয় তট্জী অর্থ না লইয়! বহু রোগীর গৃহে যাইতেন, দরিজ্র- 
দিগকে বিবিধরূপে সাহায্য করিতেন এবং অনেককে শ্বগৃহে রাখিয়া 

চিকিৎসা করিতেন । তাহার মুখে প্রায়শঃ দুইটি শ্লোক২ শোনা যাইত £ 
উহ্থার ভাবার্থ এই--"এমন কি কোন উপায় আছে, যাহাতে আমি 
সকল প্রাণীর অন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বদ! তাহাদের হুঃখভারের ভাগী 
হইতে পারি? আমি রাজ্য, স্বর্গ অথব! মুক্তি চাহি না । আমি শুধু 
ছুঃখতপ্ত প্রাণীদের আতিনাশ করিতে চাই ।* ভট্জীর জীবনদর্শনে 
ও তাহার আলাপশ্রবণে অখণ্ডানন্দ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, “মানুষের 
সেবা করা ও মানুষকে ভালবাস! সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।” 

জামনগরে প্রায় একবৎসর থাকিয়া গঙ্গাধর মহারাজ কুগুলাপ্রাম, 
কাঠিয়াওয়াড় ও বরোদা হইয়া! বোষ্বাই যাত্রা করেন । ভাবনগন্ষে তিনি 

২। কোসু স্যাছুপায়োহজ যেনাহং সর্বদেহিনাম্ । 
অন্তঃগ্রবিষ্ক ভবেরং সততং ছুঃখভারভাক্ ॥ 

ন বুহং কানয়ে রাজাং ন হর্গং নাপুনর্ভবস্। 
কামর়ে ছুংখগ্ডানাং প্রাশিদামার্তিনাশনস্ ॥ 
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স্বামীক্জীর আমেরিকা-গমনের সংবাদ পান । পুনা ও বোম্বাই দেখিয়া 

তিনি ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্বজীর আহ্বানে আবুরোডে গমন 

করেন (১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বর) এবং তিন জনে এক সঙ্গে আজমীটে 
যাইয়! সর্দার হরিসিং লাডংখানির গৃহে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। 

ইহার পরে মহারাজের উপদেশে অখণ্ডানন্দজী খেতডিতে যান | খেতভি- 

জীবনের কিয়্দংশ আমর] তাহার নিজ-ভাষাঁতেই লিপিবদ্ধ! করিলাম-_ 

*খেতডিতে প্রথমবার দেড়মাস কাল রাজার অতিথিরবূপে অবস্থিতি 

করিয়া রাজার পুস্তকাগারে থিওডোর পার্কারের সমগ্র গ্রন্থ পাঠ এবং 
ভারতেতিহাস ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য আলোচন] করি।"'"পরে খেতড়ি- 

রাজের জ্ঞাতি সর্দার ভুরিসিং-এর আহ্বানে মালপসিসরে গমন করিয়া 
তাহার বাটাতে চাতুর্াস্য যাপন করি এবং ছুই, মাস একটি জৈন সাধুর 
সমাধিমন্দিরে বাস ও মাধুকরী করি । চাতুর্মাস্যকালে বেদাস্তঃ সংস্কৃত 
ও হিন্দী ভাষা আলোচনা এবং টন সাধুর মন্দিরে পণ্ডিত সীতারামের 
নিকট নিয়মিত "শঙ্করদিখ্বিজয়'-বাখা! শ্রবণ করিতাম |**'এই রাজ- 

পুতান] প্রদেশে আট মাস বাস করিয়া নান! গ্রাম ঘুরিয়া ধনী সর্দার ও 

গরীব প্রজার অবস্থা প্রতাক্ষ করি, গরীব প্রজাদের ছুঃখ দুর করিবার 
উপায় চিন্তা করিতে থাকি এবং তাহাই মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য 

বলিয়। হৃদয়জম করিয়! সেই কর্তব্যসাধনে পণ করি |” 

মালস্সির হইতে ফিরিয়! তিনি নিত্য খেতড়ি-রাজসভায় বেদাস্ত- 
ব্যাখ্যা! করিতেন । মালসিসরে অবস্থানের স্বযোগে তিনি হিন্দী ভাষা 

শিখিয়া লওয়ায় তাহার বক্তব্য সকলেরই নিকট সহজবোধ্য হইত । 

ইতোমধ্যে দারিদ্রা-মোচন সন্বদ্ধে স্বামীজীর নির্দেশ চাহিয়া তিনি 
তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন | উত্তরে স্বামীজী লিখিলেন; “্দরিদ্রদেবো। 
ভব, মূর্খথদেবো! ভব । দরিদ্্র+ মূর্থ” অজ্ঞানী, কাতর-_ইহারাই তোমার 
দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে |” কার্ষক্ষেত্র সম্মুখেই 

৪ 
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ছিল; নেতার নির্দেশে উহাতে প্রবেশ করিতে তাহার আর দ্বিধ! 

রহিল না। রাজার একটি এন্টা্ স্কুলে মাত্র আশিটি উচ্চবর্ণের ছাত্র 
ছিল | নানা আপত্তি সত্বেও তিনি বাজার অনুমতিক্রমে গোল। (অর্থাৎ 

রাজপ্রাসাদের ভূতা) জাতীয় ছাত্রদিগকেও সেখানে ভন্তি করাইলেন 
এবং ক্রমে ছাত্রসংখ্যা দুই শততে উঠিল । 

খেতড়ি হইতে জয়পুর এবং জয়পুর হইতে উদয়পুর-_ইহাই তাহার 
পরবর্তী ভ্রমণের ক্রম | উদয়পুরে তিনি রামবাগ নামক বাগানে পাল।- 
গনেশজীর মন্দিরে আশ্রয় পাইলেন । রাজদরবার হইতে অনান্য 
সন্ন্যাপীদের ন্যায় তাহারও ভোজনাদির ব্বস্থার প্রস্তাব আসিলে 
তিনি জানাইলেন যে, রাজোর কেহ অভুক্ত না থাকিলেই তিনি মহা- 
রানার সিধা লইতে পারেন । বল] বাহুলা, এন্প উত্তরে রাজোর 

অমাতাগণের শুধু ক্রোধবৃদ্ধিই হইল । আর একদিন এক নিরক্ষর নাগা 
সাধু তাহাকে প্রশ্ন করিল, "মহারাজ, লঙ্কায় এখন কার রাজ্য ?* 
সখগ্ানন্দজী বলিলেন, “কেন, ইংরেজের |” নাগা রক্তচক্ষু ঘৃর্িত, 
কবিয়া! বলিল, “কভী নহী ; ওহ বিভীষণ্কা রাজা হ্যায়।* নাগা 
ধরিয়া লইয়[ছিল ষে, রামচন্দ্রের বরে অমর বিভীষণ এখনও লঙ্কার 
রাজা! এই অকাট্য যুক্তির সম্মুখে শ্রীষ্টানী পুস্তকলব্ধ বিছ্বা পরাজয় 
মানিতে বাধ্য হইল। ফলতঃ তিনি উদ্য়পুরে প্রতিকূল পরিবেশের 
মধো কিছুই করিতে ন]1 পারিয়া অন্যত্র চলিলেন। বিদায়কালে স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দের পত্রে পড়িলেন, "স্বামীজী সকল গুরুভাইকে জীবসেবা- 
কাধে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন 1” 

উদয়পুরের পর ৮একলিঙ্গদর্শনাস্তে শ্রীনাথদ্বারায় পৌছিয়৷ তিনি 
রঘুনাথজী ভাগারীর গৃহে অতিথি হইলেন এবং গৃহন্বামীর পুত্রকে 
'অশিক্ষিত দেখিয়া তাহার খিক্ষার ভার স্বহস্তে লইলেন। এই একান্ত 
ব্যক্তিগত অধ্যাপনাঁকে অৰলম্বন করিয়াই অচিরে সেখানে এক অধা 
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ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি গুঁকারনাথ, 
ইন্দোর+ উজ্জয়িনী,. রাথ্লাম, চিতোর ও জয়পুর ইত্যাদি দেখিয়া 
খেতড়িতে ফিরিলেন। তীন্ধার খেতড়িতে অবস্থানের ফলে স্থানীয় 
স্কত পাঠশালার বিশেষ উন্নতি হয় এবং উহার নাম হয় “খেতড়ি 

আদর্শ বৈদিক বিদ্যালয়” | বিদ্যালয়ে বেদের অর্থবোধের জন্যু বেদাঙ্গ- 

পাঠেরও প্রচলন হয় এবং ছাত্রদের পুস্তকাদির গন্য তিনি অর্থসংগ্রহ 
করিয়া দেন। রাজ্যের বাৎসরিক মহাদরবারে এযাবৎ কেবল উচ্চ- 

শ্রেণীর লোকরাই স্থান পাইতেন | সাধারণ প্রজার] নিকটে আসিতে 

উদৃগ্রীব, অথচ বারংবার সাম্ত্রীদের দ্বার! দূরীকত হইতেছে দেখিয়া 
অখণ্ডানন্দ মর্জাহত হইলেন এবং অবসর বুঝিয়া৷ রাজাকে সমস্ত 

জানাইলেন | সন্ন্যাসীর চক্ষে প্রজার জন্য অশ্রু দেখিয়! রাজা আদেশ 

দিলেন, “আগামী বৎসর থেকে আমি জমন্ত প্রজাদের নিয়ে দরবার করে 

স্বয়ং সকলের নজর নেব |” রাজ্যের এইসকল উন্নতি বাতীত তিনি 

কৃষির উন্নতিরও চেষ্টা করিতেন এবং রাজার হাসপাতালে রোগীদের 

লইয়া! গিয়! সেবা করাইতেন | পাঁচ-ছয় মাস খেতড়িতে অবস্থানাস্তে 
তিনি চিড়ার] গ্রামে যান এবং সেখানে একটি বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন 

করেন। এইরূপে রাজপুতানার আরও কয়েকটি গ্রামের উন্নতি- 
সাধনাত্তে তিনি ১৮৯৪ শ্রীষ্টান্বের শেষে জয়পুরে পৌছিলে তথায় 
উপস্থিত স্বামী অভেদানন্দ ধরিয়! বসিলেন, ক্তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের 

আগামী জন্মোৎসব দর্শনের জন্য আলমবাজারে যাইতে হইবে। 
তদনুসারে তিনি সেখানে চলিয়! গেলেন । 

আলমব'জারে অবস্থানের স্বযোগে অথগ্ডানন্দজী ও শিবানন্দজী 

স্বামী অভেদানন্দের নিকট ক্রন্ষসূত্রতাস্ত পাঠ করেন। পরে বঙ্গদেশে 

বেদবিগ্ালয়-স্থাপনের অভিলাষ প্রবল হওয়ায় এ বিষয়ে পরামর্শ করার 

ও উৎসাহ জাগাইবার জন্য শ্বামী অখগ্ডানন্দ ভাটপাড়া, মূলাজোড় ও 
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নৈভাটার পণ্ডিতরন্দের নিকট গমন করেন এবং কলিকাতার বিদ্বৎ- 

সমাজের সহিতও আলোচনা করেন। মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপনের 

জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন ; কিন্তু নানা কারণে তখন কোন চেষ্টাই 

ফলবতী হয় নাই। | 
এই সময়ে তাহার সেবাভতাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এক- 

দিন গঙ্গাস্রানান্তে মঠে ফিরিবার পথে একটি বিসূচিকা রোগগ্রস্তা বৃদ্ধাকে 

দেখিয়া তিনি তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন । কিছুর্দিন পরেই 

খড়দহে ৬্ঠামস্থন্দরদর্শনর্৫ঘে যাইয়া তিনি যে বাড়িতে উঠিলেন, 

উহাতেই গোলোক শিরোমণি নামক এক কথক ঠাকুর রাত্রে এ রোগে 
আক্রান্ত হইলে তিনি সারারাত্রি তাহার সেবা করিলেন এবং সকালে 

রোগীর দেহত্যাগ হইলে সৎকারেরও স্ববাবস্থা করিলেন। ্ 
একবার ঠাকুরকে নাগেশ্বর টাপাফুল দিবার আগ্রহে তিনি স্বামী 

শ্ববোধননেোর সহিত পদত্রজে ভি, গুপ্তের বাগানে আসিয়া জানিলেন 

যে, উহ। সেখানে লাই, মল্লিকদের সাতপুকুরের বাগানে আছে ? কিন্ত 
সেখানেও ফুল ফুটিবে সতর-আঠার দিন পরে | ফুল না লইয়া মঠে 
যাওয়া চলে না। স্বতরাং আপাততঃ তিনি একাই পল্লীজীবনের 

অভিজ্ঞতালাভের জন্য বারাসত-অঞ্চলে অবকাশকাল অতিবাহিত 

করিয়া যথাসময়ে |পুষ্পহস্তে মঠে আসিলেন । 
আলমবাজারে স্তাহার এক অপূর্ব দর্শন হয়-_ইহাত্াহার “জীবনের 

এক স্মরণীয় ঘটন1।৮” মালেরিয়াজরে আক্রান্ত হইয়া তিনি মাথার 
যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন + কিছুতেই উহার উপশম হয় ন! দেখিয়া তিনি 

অদ্বৈতচিস্তায় মনকে ডূবাইয় দিলেন | সার রাত্রি এই ভাবে কাটাহয়া 

শেষ রাত্রে যেমন একটু চোখবু'জিয়াছেন, অমনি দেখেন “সম্মুখে একটি 
হামা-দেওয়। সজীব নডু গোপাল-যেন একখানি বড় নীলকাস্তমণি 

কু'দিয়া গঠিত | কি হ্ন্দর হৃঠাম মৃতিখানি! গোপালের শ্ীঅের 
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বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে ঘর আলোকিত ।” তাহার বোধ হইল ত্বাহার 
শ্রস্তরে অবস্থিত! ও ব্রজবাসিনীদের ন্যায় দ্রিবাবসনভূষণে শোভিতা মা 

যশোদাী গোপালকে স্তবখাগ্য দেখাইয়া ডাকিতেছেন, "আয় বাপ গোপাল 

ঘামার, যাছুমণি, নীলমণি, ছুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, আয়রে।* এইরূপ 
লীলা চলিতেছে, এমন সময় ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া এ দিবা দৃশ্য 
দেখাইয়] বলিলেন, “দেখ দেখি, এ কি ভাব 1” অমনি অখগ্ডানন্দ 

বলিয়া উঠিলেন, “নির্বাণে আমার কাজ নাই, প্রভু । আঁহা-হা! এই 
ভাব নিয়ে আমি শত-শত বার জন্মাতে চাই” এই বলিয়া তিনি 

ঠাকুরঃ গোপাল ও মা যশোদাকে আকড়াইয়া ধরিতে গেলেন--অমনি 
চমক ভাঙিয়া গেল। আর একদিন দ্বিপ্রহরে সকলে ঘর্মাক্তকলেবরে 

বিশ্রাম করিতেছেন দেখিয়া স্বামী অখণগ্ডানন্দ পাখা লইয়া! সকলকে 
আধঘন্ট। ধরিয়! হাওয়া করিতে লাগিলেন । সকলেই তখন আরামে 
নিপ্রিত, কিন্তু একি ! স্বামী অখণ্ডানন্দেরও যে তাপিত অঙ্গ বেশ শীতল 
হইয়। গেল! তখন তাহার বোধ হইল+ “দশের স্বখে-ছ্ুঃখে আমারও 

সৃখ-ছুঃখ অন্থভব করিবার ক্ষমতা একটু জন্মিয়াছে।” আনন্দে বুক 

ভরিয়া উঠিল । | 

স্বামীজীর প্রথমবার দেশে প্রত্যাগমনের কয়েক মাস পরে স্বামী 

রামকৃষ্ণানন্দ যখন মাদ্রীজে ধীন, তখন স্বামী সদানন্দওত্াহার সহকারী- 

রূপে সঙ্গে যাত্র| করেনঃকিস্তু বিদায়মুহূর্তে একটি কুকুর সদানন্দ্কে দংশন 
করিলে ওষধসংগ্রহের জন্য স্বামী অখগ্ডানন্দ চন্দননগরের নিকটবর্তী 

গেোঁদলপাড়ায় যান। শুষধপ্রেরণাস্তে তিনি তখনই মঠে না ফিরিয়া 

নবদ্বীপাদি দর্শন করিতে চলিলেন | তথায় উপস্থিত হইলে একদিন জন- 

কয়েক পণ্ডিত তান্াকে খিবিয়] জ্ঞানানন্দ অবধূতের নাম উল্লেখপৃবক 
বলিলেন, “শুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণকে পায়ের ধূল! দেওয়! যায় কি?” অখপ্ডা- 
ননজী প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, “রাম”কৃঞ্জ প্রভৃতি অবতার ব্রাহ্মণ না হলেও 
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শত শত খাষি, মুনি ওব্রাক্মণের ইউদেবতাব্পে পৃজাপেলেন কি ক'রে?” 
পণ্ডিতরা বলিলেন, “আরে সব এস, এই আর একজনকে পাওয়া! গেছে-_ 

ইনিও এ দলের অথবা! জগবন্ধুর |” বাক্যবাণে জর্জরিত অখশ্ডানন্দজী 
অগত্যা রণে ভঙ্গ দিলেন | নবদ্বীপে আর এক মজার ঘটন ঘটিয়াছিল | 

হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে ঘটনাক্রমে তিনি একরাত্তি 
যাপন করেন এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচন1 করেন অথচ আত্মপরিচয় 

দিতে অসম্মত হন | ইহাতে লোকের ধারণা হইয়া গেল যে, ইনিই ছল্প- 

বেশী বিবেকানন্দ | গঙ্গাধর মহারাজের ইচ্ছা ছিল যে, সেইদ্দিন ভোরেই 
তিনি অন্ত্র চলিয়! যাইবেন ; কিন্তু বাজারে এই গুজব শুনিয়া 

' তাহাকে আবার মাস্টার মহাশয়ের ' বাড়িতে ফিরিয়া! ভ্রমসংশোধন 

করিতে হইল । 

অতঃপর কাটোয়া হইয়া পদত্রজে মুশিদাবাদগমনকালে তিনি পথে 
দুতিক্ষের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলেন । ক্রমে কালীগঞ্জ ও পলাশী হইয়া 
দাদপুর আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা স্বস্তং এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, 
_-প্থুব সকালে গঙ্গায় হাত-মুখ ধুইয়৷ বাজারের দিকে আসিতে পথে 

দেখিলাম অতিশয় ছিণ্নয়লিনবস্ত্রপরিহিতা! প্রায় চৌদ্দ বছরের একটি 
মুসলমান মেয়ে হাপুস-নয়নে ভাক ছাভিয়! কীদিতেছে। তাহার কাকালে 
একটি মাটির কলসী ? তলাটি খসিয়া পড়িয়ছিছ । আমাকে দেখিয়! সে 

বলিল, “বাড়িতে জল তুলিবার দ্বিতীয় পান্র নাই | মা আমাকে মারবে, 

সেই ভয়েই কাদছি। আমি তাহাকে লইয়া গিয়! দুই পয়সার একটি 

মাটির কলসী কিনিয়! দিলাম এবং ছুই পয়সার চি ডে-যুড়কিও দেওয়া 
হইল । (সঙ্গে আমার মাত্র একটি সিকি অবশিষ্ট ছিল)। আমার তিন 
আনা পয়সা ফেরত লইতে না লইতেই সমীপবর্তা মরাদীঘি গ্রামের প্রায় 

দশ-বার জন ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে দোকানে আসিয়া আমার কাছে 

সকাতরে প্িক্ষা চাহিয়া বলিল যে, তাহারাও অকালের জন্ম খাইতে 
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পায় না। আমি তখনই সেই দোকানীকে তিন আনার চি'ড়ে-মুড়কি 
প্রত্যেককে ভাগ করিয়া দিতে বলিলাম | তাহার পর আমি কপর্দীকহীন 

সন্নাসী।” এই আতির কোন প্রতিকার না দেখিয়া তিনি পরদিন প্রাতে 

অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় এক অর্ধধয়স্ক। নারী তাহাকে 

বলিল, পপ্রায় আশী-নব্বই বছরের বুভী গয়া বৈষ্ঞবীর তুমি যদি একটা 
কিনারা ক'রে না যাও, তবে সে ছু-এক দিনের মধ্যেই মারা যাবে 1” 
স্বতরাং উ্দরাময়-রোগগ্রস্তা বৃদ্ধার পথ্য, বস্ত্র ও সেবাদির বাবস্থার জন্য 

তাহাকে কিয়ৎক্ষণ থাকিতেই হইল | এই কার্ধসমাপনাস্তে তিনি দাদ- 

পুর হইতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ছুতিক্ষের করালমু্তি ততই 
তাহার মনকে গীডা দিতে লাগিল। ভারগ্রস্ত মন লইয়| রিক্তহস্ত সন্ন্যাসী 

ক্রমে ভাবতা গ্রামে পৌঁছিলেন | তথায় রাত্রিষাপনান্তে প্রাতে বহরম- 
পুরের পথে চলিতে গিয় তিনি দেখেন, কে যেন ত্বাহশকে নীচের দিকে 
টানিয়া ধরিতেছে | তিন-চারি বার এইবূপ হইলে তিনি এ অঞ্চলে 
থাকিয়! সেবাকার্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আলমবাজার মঠে 
হুতিক্ষের বিবরণসহ পত্র লিখিলেন। অতঃপর তিনি চৈত্র-সংক্রাস্তিতে 

(১৩০৩ ) চকের মাঠ মনল! হইতে কেদারমাটি বহুলায় যাইয়া মঠের 

নির্দেশের অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন । ঞ্ গ্রামে এক শান্তজ্ঞ তান্ত্রিক 

সন্নাসী কিছুদিন বাস করিয়া দুই-এক বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করেন। 
গ্রামের লোকের] তাহাকে “দণ্তী ঠাকুর? বলিত এবং স্বামী অথণ্ডা- 

নন্দবকেও তদনুরূপ সন্ন্যাসী মনে করিয়া! “দণ্তী ঠাকুর” নামে অভিহিত 

করিতে লাগিল । 

১৩০৪ সঁলের ১ল বৈশাখ হইতে দণ্ডী ঠাকুর প্রতাহ বৈকালে গীতা 

পাঠ করিয়া জনসাধারণকে শুনাইতে লাগিলেন । “কর্মপ্রেরণায় স্তাহার 
এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তখন চুপচাপ বসিয়! থাকা তাহার পক্ষে 
সাধ্যাতীত হয় 1» কিছুদিন পরে 'যোগবাশিষ্ঠের প্রতি তাহার দি 
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আকুষ্ট হইল--পকর্ম ও পুরুষকার “যোগবাশিষ্টের মেরুদণ্ড। কর্নই 

মহাসাধন এবং নির্বাণমুক্তির একমাত্র উপায় ।” তিনি ব্রাহ্মণগৃহে 

ভিক্ষান্নে দ্িনাতিপাত করিতে লাগিলেন | অন্ন কিস্ত সবদিন তাহার 

রুচিত না ; নিকটে উপস্থিত ছৃত্তিক্ষক্ষিষ্টদ্িগকে কিছু না দিয়া তিনি 

তৃপ্ত হইতেন না । ভিক্ষান্তে ফিরিয়া আসিয়া অর্গলবদ্ধ গৃহে ঠাকুরকে 

নিঃসহায়ের সহায় হইতে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন | প্রার্থনা করিতে 

করিতে একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন-_ঠাকুর যেন বলিতেছেন" 

“দ্যাখনা, কি হয়?” এদিকে গুরুভ্রাতাদের সহিত পত্রবিনিময়ের ফলে 

্বল্লদিনেই বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলেই ত্বাহার আত্তরিকতায় আকৃষ্ট ও 

ুতিক্ষপীড়িতদের কষ্টে বিচলিত হইলেন | সাহাযাও আসিল | মহা” 

বোধি সোসাইটীর সেক্রেটারি শ্রীচারুচন্দ্র বস্ব মহাশয় অর্থের বাবদ্থা 

করিলেন এবং স্বামীজী ছুই জনসেবককে স্বামী অধগ্ডানন্দের সাহাধ্যার্থে 

পাঠাইলেন | ইহার! ঠবশাখী সংক্রান্তিতে মুল! পৌছিলেন এবং ১৮৯৭ 

শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে সেবাকার্ধ আরম্ভ হইল। ইহাই রামকৃষ্ণ মিশনের, 

প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ ছু্ভিক্ষ-সেবাকার্য। অথণ্ডানন্দজী বা তাহার সহকর্মীরা 

দুণ্ভিক্ষ-ফণ্ড হইতে নিজেদের জন্য অর্থাদি না লইয়1 অন্যাত্র উহা সংগ্রহ 
করিতেন। এ সময়ে আবার ভূমিকম্পের ফলে এঁ অঞ্চলের লোকের 
প্রচুর ক্ষতি হওয়ায় তাহার] উহার প্রতিকারকল্পেও যথাসাধা সাহাফ্য 

করেন । 

ছুতিক্ষ শেষ হইল, কিন্তু মহা প্রাণ মহাপুরুষের জীবসেবাব্রতের তখন 
মাত্র প্রারভ্তাবস্থা। দৃতিক্ষের ফলে বহু অনাথ বালককে গৃহবিচুযুত দেখিয়] 
তাহার প্রাণ কাদিয়াছিল ; জেলাম্যাজিস্ট্রেট লেভিগ্ু সাহেবও তাহাকে 

বলিলেন যে, এই অনাথদিগকে লইয়। আশ্রম গঠন করিলে দেশের এক 

প্রকৃত অভাব দৃরীভূত হইবে এবং এ কার্ধে সরকারী সাহাযোরও 
অভাব হইবে না। এইরূপ একটি কার্ষের জন্যই তখন তাহার প্রাণ 
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আকুল ; হৃতরাং স্বামী বিবেকানন্দের সম্মতিক্রেমে তিনি ১৮৯৭-এর 
শেষার্ধে দুইটি বালকের ভার লইলেন। পর বৎসর মে মাসে 
দাঁজিলিং-এর চারিটি বালক লইয়া অনাথাশ্রম গ্রাতিষ্ঠিত হইল। 
১৮৯৮-এর শেষ পর্যন্ত আশ্রম মহুলায় ভট্টাচাধদের চালাঘরে 

গাকিয়া পরে সারগাছি গ্রামের প্রশস্ত পথের উপর একখানি 
পুরাতন দ্বিতল গৃহে উঠিয়া আসিল। উহ্থার ত্রয়োদশ বৎসর পরে 
আশ্রমটি ১৯১৩ অব্দের মার্চ মাসে সারগাছির বর্তমান নিজন্ব ভূমিতে 

স্থানান্তরিত হয়। 

প্রথমাবধিই দণ্তী ঠাকুর আশ্রমের সর্বপ্রকার উন্নতিসাঁধনে মনে।- 
নিবেশ করিয়াছিলেন । ইহার ফলে বহু অনশথ বালকের প্রাণরক্ষা, 

স্শিক্ষা। এবং সন্ভাবে জীবনযাত্রানির্বাহের স্বাবাবস্থা হইল | আশ্রমে 

বালকদের বাসাহারের সহিত সাধারণ শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষারও 
বাবস্থা হইল। এতত্বাতীত পল্লীর উন্নয়ন ও সাহাঁযাকল্পে দাঁতবা- 

চিকিৎসালয়, নৈশবিগ্ালয় ইতাদিও স্থাপিত হইল। ফলতঃ স্বামী 

অখণ্ডানন্দের অন্তরের আকুতি আশ্রমের বিবিধ কার্ধাবলম্বনে ক্রমেই 

মৃ্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল | এই সকল কার্ধে তিনি দীর্ঘকাল একাই 
বাপুত থাকিলেও ষ্াহার যৌলিক চিন্তার ব1 কর্সো্ধমের অভাব 

. পরিলক্ষিত হইত না। স্বদেশী আন্দোলনেরও পূর্বে ভিনি আশ্রমে 

চরক1 এবং তাঁতের প্রবর্তন করেন এবং খাদির মর্যাদাৃদ্ধির বন্ধ পূ 

হইতে ন্বয়ং তাতের মোটা কাপড় পরিতে থাকেন | আশ্রমে কার্পাসের 

চাষ হইতে লব্ধ তৃল গ্রামে বিতরিত হইত । পরে গ্রাম হইতে 
আনীত সৃূত্রদ্বারা আশ্রমে বন্তর প্রস্তুত হইত। ইহার প্রারস্তে স্বহস্তে 
একটু কাপড় বুনিয়! এই আদর্শবাদী সন্ন্যাসী বাষ্পরুদ্বকণে বলিয়াছিলেন, 
“ম্রামি একজন সামান্য সন্নাসী ং এই সামান্য পল্লীতে চার আগ্জুল 
কাপড় বুনেছি; কিন্তু এর দ্বারা তেত্রিশ কোটা ভারতবাসীর নগ্নতা 



৫৮ শ্রীরামকঞ্ণ-ভক্ঞমালিকা' 

কিঞ্চিং আবৃত হবে ॥ এতদ্বাতীত তিনি পল্লীবাসীর শিক্ষার জন্য ছায়া" 

চিত্রসহায়ে ব্ততাদ্িরও ব্যবস্থা করিতেন । মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 
তাহার কার্ধে সত্তৃষ্ট হইয়া আশ্রমকে প্রচুর অর্থ দিতেন । এই সকল 

ংস। ও পাফলামাত্রে সন্তৃষ্ট না থাকিয়া! অথগ্ানন্দজী সর্বদা স্বীয় 

আদর্শকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতেই তৃৎপর থাকিতেন। তাই কটিমাত্র- 

বস্ত্রারত হুইয়াও মাথায় রুমাল বাঁধিয়া তিনি অপরাহ্ণ হুই-তিনটা। 

অবধি কৃষকের মতো অবিরাম পরিশ্রমান্তে লেবু দিয়া পাস্তা-ভাতমাত্র 

খাইয়] তৃপ্তি লাভ করিতেন । 

এরূপ নিরলস, স্বার্থগন্ধশূন্য' একনিষ্ঠ শ্রমকে সফল করিয়া ক্রেমে 

ছুইটি কক্ষযুক্ত ও উভয় পার্শ্বে বারান্দা-বিশিষ্ট একটি হর্মা নিগ্নিত হইল। 
উহ্হারই একটি প্রকোষ্ঠে অখগ্ডানন্দজী বাস করিতেন; অপর কক্ষে 

পুস্তকাবলী রক্ষিত ও পৃজাদি অনুষ্ঠান হইত । বালকগণও এই বাটীতে 

বাস করিত।. মন্দিরনিষ্মাণ তাহার তেমন মনঃপৃত ছিল না, কারণ 

শিবজ্ঞানে জীবসেবাই ধাহার জীবনের ব্রত, তিনি কেন শুধু প্রতিমাতেই 

দেববৃদ্ধি করিবেন? আশ্রমের বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে ঠাঁকুরকে 
সাজাইয়৷ পৃজার আনন্দ প্রাপ্ত হউক; কিন্তু তিনি তো পৃজা করিবেন 
বালক-নারায়ণদের | এই ভাবকে রূপায়িত করার উদ্দেস্টে তিনি 

একবার এক ক্ষতদৃষ্ট অনাথ বালককে খথেদোক্ত পুরুষসূক্তের মন্ত্রে 
স্নান কর।|ইয়া দেবজ্ঞানে আহার করাইয়াছিলেন । আর একদিন অপর 

এক বালক রাত্রে লঠন লইয়া পথ দেখাইয়] চলিতে থাকিলে তিনি 

আপনাকে সেবাপরাধী মনে করিয়া আলোকটি স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক 
বালকের পথপ্রদর্শক হৃইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবধারার সহিত 

মন্দিরের সামগ্রস্যু না থাকিলেও পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় অবশেষে 

ইষ্টকনিগ্সিত দ্বিতল দেবালয় আশ্রমপ্রাঙ্গণ পরিশোভিত করিল এবং 

১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দের ৮অন্নপূর্ণা পৃজাদিবসে উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন 



স্বামী অখগুানন্দ ৫৯ 

হইল । ক্রমে গোশালা, বিদ্যালয়, দাতবাচিকিৎসালয়, শিল্প শিক্ষায়তন 

ইত্যার্ছি সমস্তই নিমিত হইয়! গেল। 

এই অনাথ-আশ্রমের একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। পুঁথিগত বিদ্যার 
সহিত হৃদয়ের প্রসারের জন্য বালকগণ পার্শবত্তী গ্রামসকলে বিবিধ 

সেবাকার্ধে নিযুক্ত হইত। একবার এ অঞ্চলে বিসুচিকার প্রাহুর্ভাব 
হইলে আশ্রম-্বালকগণ সেবাদ্বারা ও রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থাবলম্বনে 

শত শত গ্রামবাসীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল । 

মনে রাখিতে হৃইবে যে, আশ্রমস্থাপনের পর স্বামী অখণ্ডাননোর 

কার্খ আপাততঃ একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ হইলেও তিনি অবকাশ ও 

প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যত্র যাইতেন এবং তাহার অন্তর সর্বদাই পরছঃখে 
অিয়মাণ হইত | বিহারের ভাগলপুর জেলায় ঘোঘ1 নদীর বন্যায় 

পার্শ্ববতাঁ গ্রামসকল প্লাবিত হইলে তিনি পঞ্চদশটি গ্রামকে দশ সপ্তাহ 
যাবৎ বিবিধ প্রকারে সাহাধা করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে বহু বিসৃচিকা- 
গ্রন্তের সেবা! করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ শ্রীষ্টাঝের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে 

বিহারের বভ নগর যখন বিধ্বস্ত হয়, তখন তিনি পঞ্চষ্টি বর্ষের বৃদ্ধ 

হইলেও স্বয়ং মুজের ও ভাগলপুরের ধ্বংসাবলী পরিদর্শন করিয়া সেবাকা র্ষে 
নিরত রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন । 

একবার পূর্ববঙ্গে ছৃন্তিক্ষ হইলে উহার বর্ণনাপাঠে তিনি এতই বিচলিত 

হন যে" ছুভিক্ষগ্রন্তদের ন্বায় গাছের পাতা, শাক ও পটলসিদ্ধ প্রভৃতি 
আহার করিয়া শ্রায় পাচ-ছয়মাস অতিবাহিত করেন । 

স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন আদর্শবাদী নীরব কর্মী; তাই তিনি 

নগরের কোলাহল ওবথা ব্যস্ততা পরিহারপূর্বক পল্লীর শান্ত আবে্টনীর 
মধ্যে নিবিষ্টচিত্বে আপন ভাবধারাকে রূপদান করিতেই ভালবাসিতেন । 

কি স্বাস্থা, কি উচ্চপদ, কিছুই তাহার এই তপস্যাভক্ষে সক্ষম হইত না। 
১৯২৫ শ্রীষ্টাব্বে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপ-সভাপতি ও 



৬০ শ্রীরামকৃষ্জ-ভক্তমালিক৷ 

১৯৩৪-এর মার্চমাসে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পদমর্ধাদ[সত্বেও তিনি 

বালকদের মধো অবস্থানপূর্বক আশ্রমের সর্ববিধ কাধ পর্যবেক্ষণ ও 

বহুযত্বে রোপিত ও বধিত রূক্ষাদির তত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকাই অধিক 

গৌরবজনক মনে করিতেন । বাধা-ধর1 নিয়মে চল! এই স্বাধীনচেতা 
মহাপুরুষের পক্ষে ছুবিসহ ছিল। এই প্রকার পল্লীঞ্জীবনযাপনের পশ্চাতে 
তাহার স্বকীয় আদর্শবাদের সহিত ছিল শ্বামীজীর অনুপ্রেরণা। স্বামীজীর 

চিন্তায় বিভোর থাকায় তিনি একরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, স্বামীজী 

আসিয়া আশ্রমের গাছের লঙ্কা-সহ মুভি চাহিয়া লইয়া খাইতেছেন। 
আর স্বামীজীর মহামন্ত্র “জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে 

ঈশ্বর,” তিনি অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিয়াছিলেন | দেশপ্রেমও ত্তাহার 

এতাদৃশ সঙ্কল্পের সহায়ক ছিল। ইটালীর দেশভক্ত ম্াযাটসিনি ও 

গ্যারিবন্ডি তাহার শ্রদ্ধা আকর্ণণ করিতেন, ফ্লুরেল নাইটিঙ্গেল্ ও 
নিগ্রোজাতির সেবক বুকার টি.ওয়াশিংটন তাহার আদর্শকে অনুপ্রাণিত 
করিতেন এবং বালগঞ্জাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তরগুনের ন্বদেশসেবা, 

ও ত্যাগ তাহার চিত্তে সাড়া জাগাইত | 

দীর্ঘ অধ্যয়নলন্ধ জ্ঞান, অতাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, অপূর্ব পর্যবেক্ষণ- 

ক্ষমতা এবং রসবোধের মিশ্রণে তাহার বাক্যালাপ অতীব চিত্তাকর্ধক 

হইত । তাহার কপর্দকভীন জীবনযাত্রাঃ বিপদসন্কুল ভ্রমণ এবং ছুর্গম 

তীর্থপর্ঘটনের কাহিনী শাস্ত্রীয় বাকা ও অন্নভূতির সহিত মিশ্রিত হইয়া 
শ্রোতৃবর্গকে কখন রোমাঞ্চিত”কখন হ্বষ্ট, কখন নবভাবে উদ্বোধিত করিয়া 
দীর্ঘকাল তৎসমীপে বসাইয়া রাখিত | তাহার ভ্রমণরৃত্তাস্ত “উদ্বোধন? ও 

“দৈনিক বস্থমতী”পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া পরে “তিব্বতের পথে হিমালয়ে? 
ও স্মৃতিকথা”নামে গ্রস্থাকারে স্সাধারণো প্রচারিত হইয়াছে । তাহার 

বলার ভঙ্গী যেমন সজীব ছিল, লেখার ধারাঁও ছিল তেমনি সতেজ ও 

সাবলীল | বাগ্মী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তিনি ছিলেন না বটে 



স্বামী অথণগ্ানন্দ ৬১ 

কিন্তু সময়বিশেষে স্বীয় বক্তব্য এমনই প্রাণস্পশ'ণ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন 

যে, অভিজ্ঞ বক্তাও চমৎকৃত হইতেন। একবার নফরচন্দ্র কৃুর৩ এক 
স্মৃতিসতায় দধীচির তা'গমখুহাত্বা-অবলম্বনে তিনি এমন একটি ভ।ষণ 

দিয়াছিলেন যে, গুণমুগ্ধ স্বামী সারদানন্ন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “ভাই, 
তোমাকে আর সারগাছিতে যেতে দেওয়] হবে না--এখানে তোমাকে 

দিয়ে অনেক কাজ হবে|” অখণ্ডানন্দজী সর্বোপরি ছিলেন রসিক-__ 

গুরুগন্তভীর নীরস পরিবেশের মধ্যেও তিশি অকস্মাৎ কোনও হাস্যো- 

দীপক ঘটনার অবতারণ। করিয়া আনন্দের অআ্োত বহাইতে পারিতেন | 

একবার একজন যুবক সাধু তাহাকে প্রণাম করিতে গেলে সাধুর 

বৃক-পকেট হইতে পয়সাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পঙিল। সাধু 
ভাবিলেন, এখনই ভৎণসন! লাভ করিতে হইবে | কিন্তু অখগ্ডাননা 
মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, “ও প্রণামী পড়েছে, ছুয়ে! না।” গঙ্জাধর 
মহারাজের এই দিকটার সহিত পরিচিত ছিলেন ঝুলিয়! গুরুভ্রাতার1ও 
তাহার সহিত রঙ্গরস করিতেন | ইহার একটি ঘটন৷ ব্রহ্মানন্ব-প্রসঙে 

উল্লিখিত হইয়াছে। ম্বামীজী তাহাকে সন্সেহে গঞ্জার ইংরেজী প্রতিশব। 

'গাঞ্জেস' নামে সম্বোধন করিতেন । 

মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাহাকে অনেককে দীক্ষা দিতে হইয়াছিল | 

প্রথমতঃ তিনি বিনয়বশতঃ ইহাতে সম্মত হন নাই? কিন্তু পরে যখন 

সম্মত হইলেন, তখন শিষ্যর্দিগকে একটা গণ্তান্বগতিকতা অনুসরণ- 
পূর্বক মন্ত্র না লইয়া! বাক্তিগত জীবনে পবিত্র ও স্বসংঘত থাকিবার 

উদ্দেশ্েই উহ] গ্রহণ করিতে বলিতেন। ফলতঃ মন্ত্রদীক্ষা তাহার মতে 

শপ আপা শা ও পপ্পপসস্সস 

৩ কলিকাতার ন্মমার ভিতর টৃকিয়া ময়লা পাঁরফ্ষার করাঁব কালে জনৈক ধাঙ্গড 

বিষাক্ত বায়ুতে অজ্ঞান হইয়াছে জানিয়া ইমি তাহার প্রাণরক্ষাব জন্য নর্দমায় প্রবেশ 

করেন, কিন্তু নিজেও প্রাণ হারান । এ পথ এখন ভাহারই নামে পরিচিত । 



৬২ প্রীবামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 

শুধু একটা বাহ্য সংস্কার নহে; উহা জীবনের আমূল পরিবর্তনের 
অমোঘ উপায় । 

মহাসমাধির একবৎসর পূর্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর 

বেশীদিন তিনি ইহজগতে থাকিবেন না । শেষ কয়টি দিন ভগবচ্চিন্তায় 
ব্যয় করার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রমে রামায়ণপাঠের বাবস্থা করিয়াছিলেন। 

৮বাসন্তীপৃজা করার স্বপ্লাদেশ তিনি পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার মনে 
হইত, যেহেতু পূর্ববর্তী অধাক্ষদ্বয় ৮বাসস্তীপৃজার অসম্পূর্ণ সঙ্ষল্প লইয়াই 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব তাহার ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটিতে পারে। 

কাজেই এ উদ্দেশ্যে নিমিত মণওপটি দেখাইয়া আশ্রমবাসীদ্দিগকে 

বলিতেন, “পূজা দেখার সৌভাগা যদিই বা না ঘটে, তবু মায়ের জন্য 
এই মণ্ডপ করেছি ভেবেই আমার আনন্দ হয়। বাকী সব তোমর 

করবে |” বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেও আজীবন স্বাধীনচেতা 
স্বামী অখগ্ডানন্দ দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকার কথা ভাবিতেও 

শিহরিয়া৷ উঠিতেন--তিনি অপরের সেবা করিবেন, সেবা লইবার 

অধিকার বা অক্তিপ্রায় তাহার নাই। অথচ বার্ধকাজনিত অক্ষমতা 

ও যুবক ভক্তদের আগ্রহনিবন্ধন স্বাভাকে শেষ বয়সে বাধ্য হইয়! কিঞ্চিৎ 
সেবাগ্রহণ করিতেই হইত । আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘর্ষে তিনি 
ব্যথিতহ্বদয়ে অনেক সময় বলিতেন, “এই সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
আমি নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকরূপে বিজন দেশে ঘুরে বেড়াব।” মসারগাছিকে 

তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাদিতেন; অথচ ইহাও তাহার প্রাণের আকাজ্কা 
ছিল যে; গুরুভ্রাতার্দের সহঅস্থৃতি-বিজড়িত এবং বিবেকানন্দাদির 

পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত বেলুড় মঠে পুপ্যতোয়া জাঙ্কবীতীরে তাহার 
দেহপাত হয়| মহাসমাধির পূর্ব রাত্রে তাহাকে বেলুড়ে লইয়া আসায়, 
এই বাঞ্চা পরিপূর্ণ হুইয়াছিল। বহুমুত্রাদ্ি রোগে ত্বাহার শরীর 
অতীব পীড়িত হইয়া পড়ায় স্বচিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাহাকে 



ব্বামী অথগ্ানন্দ ৬৩ 

কলিকাতায় লইয়া আসা হয়; কিন্তু পথে ট্রেনেই তাহার বাহ্াসংজ্ঞা 

লুপ্ত হয় এবং কলিকাতায় পৌছিলে চিকিৎসক বলেন যে, অবস্থা 
প্রতিকারের অতীত । স্বতব্াং দ্বিপ্রহর রাত্রে তাহাকে বেলুড়ে লইয়া 
ঘাস! হয়। এখানে পরদিন ৭ই ফেব্রুয়ারি ( ১৯৩৭ ) বিকালে তিনটা 
সাত মিনিটের সময় তাহার লীলাবসান হয় । 



স্বামী স্মুবোধামন্দ 

সার্ধশতাধিক বৎসর পূর্বে কলিকাতার তদাশীস্তন বৃক্ষলতাগুল্মা দি- 

আচ্ছাদিত এক বিজন অঞ্চলে জনৈক ব্রহ্মচারী ৮সিদ্ধেশ্বরী-কালীমাতার 

মত্তিস্থাপনপূর্বক সাধনায় রত ছিলেন। এদিকে মহানগরীর কলেবর- 
রদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে &ই অঞ্চল লোকাকীর্ণ দেখিয়। ব্রহ্মচারী জগদশ্বাকে 

জানাইলেন, “মা, আমি তো আর এখানে থাকতে পারি ন11” ঠিক 
এমনই সময়ে মায়ের দ্বার] প্রত্যাদিষ্ট শ্রীযুক্ত শঙ্কর ঘোষ ৬কালীমাতার 

সেবাভার গ্রহণপৃবক ব্রঙ্গচারীকে অবাহতি দিলেন । ঠন5ঠনিয়ার 
সবপ্রসিদ্ধা ৮সিদ্ধেশ্বরী দেবী তদবধি ঘোষবংশের পূজা! গ্রহণ করিয়া 
আসিতেছেন এবং এঁ অঞ্চলের শঙ্কর ঘোষলেন এখনও সেই বংশতিলকের 

নাম বহন করিয়া ধন্য হইতেছে । স্বামী স্ববোধানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণদাস 

ঘোষ ছিলেন শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র ; আর তাহার মাতার নাম 
ছিল নয়নতার! | ২৩নং শঙ্কর ঘোষ লেনে ইহাদের তন্ত্রাসন অবস্থিত | 

কৃষ্ণদাসের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়ত ছিল এবং সময় সময় তিনি পুত্রদিগকেও 

তথাক় লইয়! যাইতেন | অধিকন্ত উত্তম ধর্মগ্রন্থ আনিয়। তিনি সন্তান- 

দ্িগকে পড়াইতেন | স্ববোধানন্দ মহারাজ বলিতেন, “ছেলেবেলায় 

সাধূদের জীবন-চরিত বেশী পড়তুমঃ দেখতুম কেমন করে কার জীবনের 
গতি ফিরে গেল 1” ভক্তিমতী মাত] নয়নতারা শ্রীমত্ভাগবতাদি গ্রন্থ 
পাঠ করিতেন এবং সন্তানদ্িগকে পৌরাণিক কাহিনী শুনাইতেন ও 

ধর্মে উৎসাহ দিতেন । সম্ভবতঃ ইহারই ফলে স্ববোধানন্দ শেষ বয়সেও 

বেলুড় মঠের দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় দীর্ঘকাল অধ্যাত্ব- 
রামায়ণাদি পাঠে নিরত থাকিতেন এবং জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন” 

"বেশ একট। সত্ভাব নিয়ে থাকা যায়|” 



মী স্বামী টুবোবধানন্দ 





স্বামী স্থবোধানন্দ ৬৫ 

স্বামী হববোধানন্দের পিতৃদত নাম হবোধচন্দ্র ঘোষ। বয়সে তিনি 

অনেকেরই কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়] গুরুভ্রাতাদের নিকট স্তাহার আদরের 

নাম ছিল খোকা + শ্রীরামকৃষ্ঝ-সঙ্ঘে খোকা মহারাজ" নামেই তিনি 

স্বপরিচিত ছিলেন । তাহার গর্ভধারিণীর বিশ্বাস ছিল যে, দেবতার 

আশীর্বাদরূপেই এই পুত্রটি তাহার ক্রোড অলঙ্কত করিয়াছে, এইজন্য 
তিনি তাহাকে দেবতা বলিয়া ডাকিতেন । স্ববোধের জন্ম হয় ১৮৬৭ 

খীষ্টাব্ষের ৮ই নভেম্বর (২৩শে কাতিক, ১২৭৪), শুক্রবার চান্দ্র 
কান্তিক শুক্লা! দ্বাদশীতে রাত্রি সাড়ে দশটায় । তাহার জন্মের পূর্বে 
কলিকাতায় প্রবল ঝঞ্চাবাত হইয়াছিল বলিয়া! বাড়িতে কেহ কেহ 

তাহাকে “ঝড়ো” বলিয়াও সম্বোধন করিতেন । 

শৈশব হইতেই স্ববোধের প্রতি আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একট! 

সরলতা ও তেজপূর্ণ মাধুর্য প্রকাশ পাইতঃ যাহ সমবয়স্ক ও গুরুজনদিগের 

চিত্ত সহজেই জয় করিত | অধিকন্ত ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বীয় মেধার জন্য 

শিক্ষকদ্দিগের প্রশংস-অর্জনেও সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাথমিক বিদ্ালয়ের 

পাঠসমাপনাস্তে তিনি এ্যাল্বার্ট কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন £ পরে 
তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে পড়িতে থাকেন । বিদ্যালয়ে 

অস্কশান্ত্রে তাহার সমধিক ব্যুৎপতি দেখা গিয়াছিল। 

এই সময়ে স্ববোধের পিতা তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেন এবং 

কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের কিরূপে মিলন হয়ঃ তাহা সবিশেষ বর্ণনা 

করেন । কেশবের পন্্রিক। পড়িয়াও স্ববোধ তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা 

জানিতে পাবেন। পরে পিতার আনীত পুস্তকাবলীর মধ্যে স্থরেশচন্দ্ 
দত্তের প্রণীত “পরমহংস রামকুষ্ণের উত্ভি”নামক পুত্তক-পাঠাস্তে এ মহা" 
পুরুষকে দর্শনের আগ্রহ বিশেষ বধিত হওয়ায় তিনি পিতাকে অনুরোধ 

করেন, তিনি যেন ত্তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। পিতা! সম্মত 
হইলেন, কিন্তু হ্যোগের অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। স্ববোধের কিন্ত 



৬৬ শ্রীরামকু্ণ-ভক্তমালিকা 

বিলম্ব অসহ্া ; স্বৃতরাং সহপাঠী ও প্রতিবেশী বন্ধু ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের 
সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৮৪ শ্ীষ্টাব্দের রখযাত্রার দিন সূর্োদয়ের পৃবে 
একযোগে দক্ষিণেশ্বপে চলিলেন।১ পথ উত্তয়েরই অজ্ঞাত ; অতএব 

গন্তবাস্থান অতিক্রমপূর্ক আরিয়াদহে আসিয়া জানিলেন যে, পুনঃ 

দক্ষিণাভিমুখে যাইতে হইবে । নগরনিবাপী স্ববোধের এই প্রথম 
পল্লীগ্রাম ও ধান্যুক্ষেত্রের সহিত পরিচয়। ইহাতে আনন্দ"প্রচুষ 

থাকিলেও বেল বাডিতেছে দেখিয়া পিতামাতার উদ্বেগ ও ক্রোধৰৃদ্ধির 

ভয়ে হ্ববোধ বলিলেন, “ক্ষীরোদ, চল ফিরে যাই $ বেলা ছুপুর হল 
রাত হবার আগে বাড়িতে ফিরে “যুতে হবে ।” কিন্তু ক্ষীরোদ ৈখ 

ধরিতে বলিলেন এবং তাহারা শীন্্ই দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগত স্ববোঁধ ক্ষীরোদকে আগে ঘরে প্রবেশ 

করিতে বলিলেন | ক্ষীরোদ প্রবেশান্তে প্রণাম করিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “আপনারা কোথা থেকে আসছ 1?” ক্ষারোদ কহিলেন, 

(“কলকাতা থেকে 1” শ্রীবামকঞ্ণ পুনরায় জিজ্ঞাস করিলেন, “ও বাবুটি' 
অত দুরে দীড়িয়ে কেন ? ওগো বাবু, এগিয়ে কাছে এস না ।” স্ববোধ 

নিকটে যাইয়া পাদপন্মে প্রণাম করিলেন । ইহার পরবর্তী ঘটনা স্বামী 

স্ববোধানন্দের ২৩৬২৫ তারিখের পত্রে লিপিবদ্ধ আছে-_“ঠাকুর 

আমায় হাত ধরিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইলেন। আমি 
বলিয়াছিলাম, রাস্তায় কত তোককে ছুঁইয়াছি, এই কাপড়ে আর 

আপনার বিছানায় বসিব না। ঠাকুর আমাকে এক হাতে জড়াইয়! 

ধরিয়া রহিলেন ) বলিলেন,-তুই এখানকার ; কাপডে কি আসে 
যায়! পরে ঠাকুর তাবে অচৈতন্য হইলেন ও আপনা-আপনি হাসিতে 

১ আমরা 'ভ্রীশ্রীন্যামী স্ববোধানন্দের জীবনী ও পত্র'-অবলম্বনে ইহ1 লিখিলাম । 
“কথামতের* মতে ( ৪র্থ ভাগ, ২৯১ ও ৩২৬ পৃঠা; ১ম ভাগ, ৬ পৃষ্ঠ! ) খোকা মহারাজ 

১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন । 
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লাগিলেন । আরও কত কথা হইল । ঠাকুর যে বলিয়াছিলেন; “তুই 
এখানকার'ত তার মানে আমি তার ।**আমি একজনার সহিত 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পিয়াছিলাম; কিন্তু এখন ঠিক জানিয়াছি, 
অন্য লোক উপলক্ষ্য মাত্র । যার জিনিস, যার ঢোক--সে-ই টানিয়া 
লয়।” সেদিন ঠাকুর স্ববোধকে বলিয়াছিলেন, “যখন ঝামাপুকুরে 

ছিলুম, তোদের ৮সিদ্ধেশ্বরী-মন্থিরে, তোদের বাড়িতে কতবার 

গেছি। তুই তখন জন্মাস নি। তুই এখানে আসবি, জানতুম | যাদের 
হবে" মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন।* স্ববোধ জানিতে চাহিলেন 

যে* তিনি যদি তথাকারই হন, তবে মা আরও আগে আনিলেন না 

কেন ? ঠাকুর কহিলেন, “দেখ, সময় না হলে হয় না।” অতঃপর 
স্ববোধ ও ক্ষীরোদ বিদায় চাহিলে ঠাকুর শনি কি মঙ্গলবারে আসিতে 
বলিয়৷ দিলেন । 

পরবর্তা শনিবারে ত্ববোধ ও ক্ষীরোদ পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে 

পৌছিলে স্বকক্ষে তক্তসহ উপবিষ্ট ঠাকুর তাহাদিগকে দেখিয়া ইঙ্গিতে 
বাহিরে অবস্থান করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং তথায় আসিয়া 

তাত।দিগকে শিবমন্দিরের পসিডিতে লইয়া গেলেন। স্ববোধ ও 

ক্ষগরোদ সেখানে তাহার উপদেশান্থসারে স্বখোপবিষ্ট হইলে ঠাকুর 

হববোধের বুকে ও মুখে হাত বুলাইয়1 দিলেন এবং অতঃপর জিহ্বায় 
মন্ত্রবিশেষ লিখিয়! দিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন । ধ্যানে বসিয়া 

স্ববোধের মনে হইল, যেন মেরুদণ্ড অবলম্বনে কি একটা তাহার 
মাথায় উঠিগ্কা তাহার বাহা সংজ্ঞালোপ করিতেছে । ক্রমে তিনি 

দেখিলেন* ঠাকুর নাই-_তৎস্থলে রহিয়াছে বহু দেবদেবীর মুতি ) 
আবার ইহাদের মধ্যে কখন কখন ঠাকুরের মৃতিরও প্রকাশ হইতেছে । 

অবশেষে সমস্তই অসীমে বিলীন হইয়া এক অপূর্ব আনন্দসাগরে 
তাহাকে ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে মাথায় ও বুকে হাত 
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বুলাইয়৷ ঠাকুর স্থৰোধকে প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং কহিলেন, “খুব 

কি ভয় হয়েছিল ?” স্ববোধ উত্তর দ্রিলেন; “হা।” ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন: 

“তুই কি বাডিতে ধান-টান করতিস 1” হ্ববোধ কহিলেন, “বাড়িতে 

ঠাকুব-দেবতার বিষয় যা শুনেছিলাম, তাই একটু-মাধটু ভাবতুম 1” 
ঠাকুর বলিলেন, “তাই তোর এত শীগগির হল |” 

ইহার পর হইতে স্বববোধ স্বীয় অধ্যাত্মজীবন পরিচালনের ভার 

শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে অর্পণপূর্বক নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বিপ্রহরে ঘর্মাক্ত- 
কলেবরে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীগুরুকে বীঞজ্ন করিতে 

করিতে দেখিতেন যে, তাহার নিজের শ্রান্তি বিদূরিত হইতেছে । কোন 
দিন বা স্ববোধের দাডাইয়া থাকিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া ঠাকুর 
তাহাকে শয্যায় বসাইয়। পাখা করিতে বলিতেন এবং পরমূহূর্তেই পার্থ 
শয়ন করাইয়া স্য়ং পাখ। লইয়া! স্ববোধকে বাতাস করিতেন-_ইহা 

এক অদ্ভুত স্নেহসিক্ত লীল! | অন্যান্য সময়ে ঠাকুর তাহাকে ক্লীভা বা 
গল্পচ্ছলে জপ, ধ্যান, ব্রহ্মচ এবং অন্য উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ 

উপদ্দেশ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, স্ববোধের 

তক্তি-বিশ্বাস কিরূপ বধিত হইতেছে। হ্ববোধ ঠাকুরকে প্রথমে 
অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ঠাকুর ষখন একদিন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন» “আমাকে তোর কি মনে হয়?” তিনি বলিলেন, 

“লোকে কত কি বলে। আমার এখনও ওসব মনে নেয় না। 

আমি নিজে না বুঝা পর্যন্ত ওসব বিশ্বাস করছি নি।” এতদপেক্ষা 

উচ্চতর ধারণ! ঠিক কবে তীহ্ার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়াছিল জানাযায় ন]। 

তবে পূর্বোদ্ধত পত্রেই আছে, “তারা [শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর) যদি ধরা না 
দেন, কার সাধ্য তাদের ধরতে পারে»,কিংবা তাদের চিনতে পারে ?**" 

আমাদের ভাল-মন্দ সমস্তই তাদের হাতে ।” আর ২৫1২।২৮ তারিখের 
পত্রে আছে, “ঠাকুর আমাদের সকলের জম্য-_ইহকাল ও পরকাল 1” 
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বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে যিনি যখন যেভাবেই অধিবূঢ হইয়। 
থাকুক না কেন, শ্রীগুরুর উপর একান্ত নির্ভরতা ত্রাহার ধর্মজীবনের 
প্রারস্ভেই মুক্লিত হইয়াছিল। তাই শ্রীরামকুষ্ একবার যখন 
তাহাকে ধ্যান করিতে আদেশ কণশ্রিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট উত্তর 

দিলেন, “ধ্যান-ট্যান করতে পারব না। ওসব যদি করতে হবে তো 

অপরের কাছে গেলেই তো চলত- আপনার কাছে আসবার কি 

দরকার ছিল?” ঠীকুর তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিয়া- 
ছিলেন, “আাচ্ছা, যা ওসব তোকে কিছুই করতে হবে ন]; তুই ছুবেলা 
একটু স্মরণমনন করে নিস।” এই সঙ্গে ছিল তাহার শ্রীরামকৃষ্ণের 

প্রতি আত্মীয়তাবোধজনিত নিঃসক্কষোচ ব্যবহার | ঠাকুর একদিন 

বলিলেন, “তোদের পাড়ায় মহেন্দ্র মাস্টার আছে। সে এখানে আসে, 
বেশ লোক । তার কাছে যাস্, আর এখানে মাঝে মাঝে আসিস। 

হ্ৃবোধ দ্বিধাহীনঘাবে উত্তর দিলেন যে; তিনি তাহার কাছে যাইবেন 

না) কারণ তিনি কি শিখাইবেন? তিনি শিখাইবার লোক হইলে 
নিজে ওরূপ এলোমেলো সংসার করিতেন না । তিনি সংসার ছাড়িয়া 

দিতেন। কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “ও রাখাল, শুনছিস 
খোকাশালা কি বলছে? ওরেঃ সে-কি আর নিজের বানানে কিছু 

বলবে? এখানকার কথাই পব বলবে |” অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের 

আদেশ পালন-্পূর্বক তিনি মাস্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়! যাহা 

শুনিলেন তাহাতে মুগ্ধ হইলেন এবং বিন] দ্বিধায় পূর্বধারণা পরিতাগ- 
পূর্বক মাস্টার মহাশয়কে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে লাগিলেন। নিরভিমান 

মাস্টার মন্থাশয় সব শুনিয়া সেদিন বলিয়াছিলেন, “তাই তো, সমুদ্ধে 

যায় লোকে--কেউ জাল! নিয়ে কেউ কলসী নিয়ে, কেউ ঘটি নিয়ে | 

যার যাঁর পাত্র ভরে জল নিয়ে আসে, আর সবাইকে সেই জলের একটু 

একটু দেয়।--*লেখাপড়া৷ শিখে মনে হয়েছিল,ছুনিয়ার সব তত্বই জেনে 
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ফেলেছি । ওমা, তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখলুম+ সব বিছ্যা অবিদ্যা | যে 

বিদ্যায় ব্রন্মজ্ঞান লাভ হয়, অবিদ্ঠা-অন্ধকাঁর দূর হয়, সেই বিগ্াই বিদ্যা । 

তার একটি কথায় সব ভেসে গেল, মনে হল-_কি আশ্চর্ধ, এই বিদ্যা 

নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার !” 

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে মাকৃষ্ট হইবার পর স্ববোধ জমধ্যে একটি 
জ্যোতি দর্শন করিতেন | তাহার মাতা উহা! জানিতে পারিয়া তাহাকে 

সাবধান করিয়া দেশ, তিনি যেন উহ] কাহাকেও না বলেন । কিন্তু 

স্ববোধ ইহাতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ ন! দেখিয়া সহজভাবে কহিলেন, 

"এতে আমার কী অপকার হবে» মা? আমি তো এ আলোটা চাই 

না, আমি চাই আলোর মুল যে তাকে ।” 
ঠাকুরের নিকট তিনি ইশ্বরদর্শন ও প্রার্থনা সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ 

লাঁত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পরে ৬।১২।২৬ তারিখে জনৈক] তক্তিমতী 

শিষ্ঠাকে লিখিয়াছিলেন, “একব।র আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
- করিয়াছিলামঃ “কত পুস্তক পভিয়াছি ও কত লোকের নিকট গল্প 

শুনিয়াছি? ঠাকুর-দেবতা দেখিতে পাওয়া যায় কি না?” তিনি বলিলেন, 
“যেমন ছুই জনে এক সঙ্গে বসে গল্প করে, বেড়াইয়া বেড়ায়, এই রকম 

দেখিতে পাঁয়। তবে ঠিক ঠিক অন্তরের সহিত ডাকিতে হয় । ঠাকুরকে 
কাদাকাটি করিয়া ডাকিতে হয়; তার কাছে আবদার করিতে হয়-_ 

যেমন ছোট ছেলেমেয়ে মার কাছে কীদাকাটি করিয়া কোন জিনিসপত্র 

চায়ঃ সেই রকম ভাঁকিতে হইবে | মন হইতে অন্য পাঁচরকম বাসনা- 

কামনা সমস্তই তাডাইতে হইবে--আধু আমার মা আছেন, আমি 

আছি”।” অন্যান্য বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন 

(২২।২।২৮ তারিশের পত্র)ঠাকুর বলিতেন, প্যাহাদের ধর্-সন্থন্ধে 

কিছু হইবার, এখানক।র হাবতাব তাহাদের সমস্তই ভাল লাগিবে।, 
আমি ঠাকুরের কাছে এঁসমস্ত কথ! জ্বনিয়াছি।'*"ঠাকুর অ!রও 
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বলিতেন' “যার হেথায় আছে, তার সেথাও আছে ; যাঁর হেথায় নাই, 

তার সেথায়ও নাই” ।” 

সরল স্ববোধের মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি দ্বিধাশূন্য-হৃদয়ে প্রশ্ন 

করিয়া বসিতেন এবং ঠাকুরও বিরক্ত ন1 হইয়! যথাযথ উত্তর দিতেন । 

এক সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের ঘরে কীর্তন জমিয়াছে | অহৃপম রসমাধুধে 

বিভোর তক্তরন্দের সেদিন অপূর্ব হাবতাব_কেহ অনুভূতিপ্রাচুধে 
ঘানার! হইয়! উন্মাদপ্রায় ক্রন্দন করেন, কহ আনন্দে তন্ময় ভ্ইয়া 

হাস্য করেন, কেহ ধ্যানমগ্ন হইয়া পুত্তলিকাপ্রায় স্তন্ধভাবে অবস্থান 
করেন, কেহ বা অর্ধবাহাদশায় ভক্তদের পদতলে লুটাইয়া চরণরজঃ 

গ্রহণ করেন | স্বোঁধও সে কীর্তনোৎসবে উপস্থিত ছিলেন । তিনি 

এবপ ভাববিহ্বলতা সন্বন্ধে সবদাই সন্দিপ্ধ ছিলেন? তাই ভক্তগণ 

চলিয়া গেলেও ঠাকুরকে প্রশ্ন করিবারই জন্য তিনি বসিয়া রহ্কিলেন ! 
তখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরে; তুই এখনও বসে রইলি যে?” 

হ্ববোধ অমনি বলিয়া বসিলেন, “আজকে এই মে কীর্তন হল, এর মধো 
ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল ?” ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়! উত্তর 
দিলেন, “আজ লেটোরই (লাটু মহার'জের) ঠিক ঠিক ভাব হয়োছে__ 
আর সব অল্পস্বল্প ৷” 

কঠরোগের নিরাময়ার্থে শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন কাশীপুরে আনিয়া 

রাখা হইয়াছে এবং চিকিৎসক, সেবক ও জক্তরুন্দ সকলেই তাহার 

আহারাদি সববিষয়ে সতর্ক আছেন, তখন সরল স্ববোধ একদিন পরম- 

হংসর্দেবকে বলিলেন, “আপনি দক্ষিপেশ্বরে যে স্যাৎসেতে ঘরে 

থাকতেন তাই আপনার গলা-বাথা হয়েছে | আপনি চা খান | আমাদের 

গলা-বাথা হলে আমর! চা খাই, আমাদের গলা-ব্যথা সেরে যায়|” 

ততোধিক সরল ঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিলেন, “তবে চা-ই 
খাই। ও রাখাল, এ বলছে চা খেলে নাকি গলা-বাথা| সেরে যাবে 1 
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রাখাল উত্তর দ্িলেন,“সে কি আপনার সহ্য হবে? সে যে গরম জিনিস।” 

পরমহংসদেব অমনি কহিলেন, “না বাবু» তাহলে আবার উলটে গরম 

হয়ে যাবে।” আর স্ববোধকে প্রবোধচ্ছলে বলিলেন, “ওরে” সইল না।” 

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বালতক্তদের অনেকেই গৃহত্যাগপূর্বক 
বরাহনগর মঠে সমবেত হইলেন । সে আকর্ষণ স্ববোধকেও নিশ্চয়ই 

চঞ্চল করিয়াছিল; কারণ বৈরাগা ছিল তাহার স্বভাবগত জিনিস। 

জানিতে পারা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্বেই যখন 

তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন তিনি পিতাকে জানাইয়া- 

ছিলেন, তিনি বিবাহ করিয়! সংসারে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। যদি 
বলপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়, তথাপি সংসারের দায়িত্ব লইয়া গৃহে থাকা 
সাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না । পিতা] অবশ্য ইহ| ছেলেমান্ষি হিসাবেই 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন» “কেন বিয়ে করবি না? ভাল 

করে লেখাপড়া কর, খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে ।” পিতা হয়তো এই কথ 
পাঠে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন ) কিন্তু ইহার ফল হইল, 
বিপরীত স্ববোধের ধারণা হইল যে, পাঠে উৎকর্ষ দেখাইলে এই 

অবাঞ্চিত বিবাহ অনিবার্ধ হইয়া পড়িবে; কাজেই তিনি অতঃপর 

পাঠে অমনোধোগী হইলেন । তখন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যা- 

লয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন; এ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তিনি 

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যান | অধুনা! শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধোর ফলে সে কুমার- 
বৈরাগ্য আরও বধিত হইয়াছে | বিশেষতঃ ঠাকুরের দেহত্যাগে সংসার 

স্তাহার নিকট শূন্যপ্রায় প্রতিতাত হইল । অতএব এঁ মর্াস্তিক ঘটনার 

পরে কোনও এক সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। যাত্রার পূর্বে 

ঠন্ঠনিয়ার ৮কালীমাতাকে প্রণাম করিলে তাহার মনে হইল, যেন 
বরাতয়কর। জগদন্ব! স্মিতহাস্যে বলিতেছেন, “তয় কি? আযি তোর 

সঙ্গে আছি। তোর কোন তয় নাই।” 
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এই পরিব্ররজক-জীবনের বিবরণ তিনি একখানি পত্রে এইবপ 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,“আমি যখন বাড়ি-ঘর ছাভিয়] বাহির হইয়াছিল ম, 

ভাবিয়াছিলাম, মন কি করিয়া! স্থির করিব। সেইজন্য টাকা-পয়সা 

ভাতে না রাখিয়া হাটিয়] পশ্চিমদেশে চলিয়া! গেলাম । রাস্তায় কিংবা 

অন্য জায়গায় যদি কথাবার্তা হইত. শুধু ধর্মসম্বন্ধে। হৃতরাং মনে 

বাজে কোন রকম চিন্তা আসিতে পারিত নাং কোথায় থাকিব, 

কোথায় যাইব, কিছুই স্থির নাই । কখনও গাছতলায়, কখনও কোন 

নদীর ধারে, কখনও ফাঁকা ময়দানে-_এই রকম রাত্রি কাটিত। হুপুর 
বেলায় ভিক্ষা যাহ! মিলিত, খাইতাম। বৃষ্টি পভিলে ভিজা কাপড 
গায়ে শুকাইত।| জামা, জুতা, ছাঁতি কিছুই বাবার করিতাম না। 

হৃতরাং এ অবস্থায় কোন রকম রিপু আর প্রশ্রয় পাইত না।” 

গ্র্যাগড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পদত্রজে চলিতে চলিতে তিনি ক্রেমে 

কাশীধামে উপনীত হইয়া গঞ্গাস্ান এবং ৮ অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন 

করিলেন। কিস্তৃতিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পাঁরিলেন 

না-- আত্মীয়-স্বজন সংবাদ পাইয়া তাহাকে ধরিয়া স্বগৃহে উপস্থিত 
করিলেন | কিন্তু মন ধাহার গৃহছাভা, গৃহ তাহাকে বাধিবে কিরূপে ? 

অতএব কিয়ংকাল পরেই স্ববোধ বরাহনগর মঠে যোগদানপূর্বক 
সন্ন্যাসী হইলেন । 

শ্বামী হ্ববোধানন্দ বরাহনগরে কিয়ৎকাল অবস্থানানস্তর ১৮৮৯ 

খ্ীষ্টাব্দের ভিসেম্বর মাষে ব্রহ্মানন্দজীর সহিত তীর্থদর্শন ও তপস্যায় 
নির্গত হন। ইহা আমরা ব্রঙ্গানন্দ-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । 

মহারাজের সহিত বৃন্দাবনে কিয়ৎকাল তপশ্চর্যার পর তিনি ৮কেদার- 

নাথ ও ৮বদরীনারায়ণ-দর্শনে নির্গত হন | অতঃপর কিছুদিন হিমালয়ে 

কাটাইয়1 মঠে আসেন এবৎ পরে দাক্ষিণাত্যের তীর্থপর্যটনে নিজ্তাস্ত হন। 

এই তীর্ঘদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন দেব-দেবী ও মন্দিরাদির সহিত 



৭৪ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 

সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি লিখিয়] লইয়াছিলেন এবংউত্তরকালে ধর্মপ্রসঙগমধ্যে 

ধগুলির সন্নিবেশ করিয়া উহ? অতীব চিত্তাকর্ধক করিয়া তুলিতেন। 
তাহার তপস্যা ও 'শীর্থভ্রমণের দুই-একটি চমকপ্রদ ঘটনা জানিতে 

পার] গিয়াছে | একবার তিনি ভান্্র মাসে ফন্তুনদী পার হইতেছিলেন। 

শদীতে তখন কোমর জল । একজন পার হইল দেখিয়া তিনিও 
মরগ্রসর হইলেন এবং তাহার পশ্চাতে আর এক বাকি চলিলেন । স্বামী 

হ্ববোধাননন সম্তরণপটু নহেন। নর্দী ম্মতিক্রমের সময় অকম্মাৎ 

জলবৃদ্ধিণিবন্ধন তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল । তখন তিনি 
পশ্চাদ্বতাঁ বাক্তিকে গুরুত্রাতাদের নিকট সংবাদপ্রেরণের অনুরোধ 

জানাইয়! শ্রীরামকঞ্চদেবকে প্রণামপৃবক বলিলেন, “এই নাও» ঠাকুর, 

শেষ প্রণাম 1” ততক্ষণে তিনি জলমগ্র হইয়। গিয়াছেন; কিন্তু পরে 

দেখিলেন; কে যেন তাহাকে টানিয়া! নিরাপদ স্থলে উপস্থিত করিয়াছে । 

আর একবার হরিদ্বারে তশস্যার সময় তিনি ছুইমাস জরে 

ভুগিতেছেন । একদিন এমন হইয়াছে যে, কমগুলুটি ধরিয়া! জল 
খাইবেন এমন সামর্থ্যও নাই-_-কমগুলু ধরিতে গিয়া পিয়া গেলেন। 
তাই অভিযানভরে ঠাকুরকে বলিলেন, “তাই তো এমন ভুগছি | 
এমন কেউ নেই যে, একটু কোঞ্খবর করে|” ক্ষণদেহে তিনি 

ঘুমাইয়া পডিলেন | স্বপ্রে দেখেন, ঠাকুর আসিয়া বলিতেছেন, “কি 

চাস? লোকজন চাস ন। টাকা-পয়স! চাস?” হববোধানন্দ বলিলেন» 

“কিছুই চাই না। শরীর থাকলে রোগ হবেই কিন্তু তোমায় যেন 
না ভুলি। পরদিন হইতে এক সাধু তাহার দেখাশোনা করিতে 

লাগিলেন ।ঃ অপর এক সাধুর নিকট পঞ্চাশ টাকার মণিঅর্ডার 

আমিলে তিনি উহা তাহার সেবার জন্য দান করিলেন । স্বামী 

হববোধানন্দ উত্তয় সাহায্যই প্রত্যাখ্যান করিলেও সাধুদ্ধয় উহাদের 

সন্করা ছাড়িলেন না (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৯ )। রোগ যন্ত্রণামধো 
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এইরূপ অলৌকিক দর্শন ভাহার জীবনে বিরল নহে । প্রসঙ্গক্রমে জান! 
যায় যে” তিনি যখন জামতাডা আশ্রমে আমাশয়রোগে তুগিতে- 

ছিলেণ, তখনও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও মহারাজ প্রন্ভৃতির দর্শন 

পাইয়! পার্খস্থ সেবককে বলিয়াছিলেন যে. তাঁহার শরীর আর কিছু- 
কাল থাকিবে (এউদ্বোধন”, আষাঢ়, ১৩৪৫ )। যাহা হউক, উত্তর ও 

দক্ষিণে পবিব্রাজক-জীবন সমাপনাস্তে তিনি ইং ১৮৯৮ সনের ২৩শে 

মাচ” মাদ্রাজ হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন । 

ইতোমধ্যে স্বদেশপ্রত্যাগত স্বামীজী রামকৃষ্ণ সম্ঘকে নবধুগের 
নবমন্ত্র-প্রচারের উপযুক্ত যন্ত্রর্ূপে গভিয়। তুলিতেছিলেন। অংলমবাজার 

মঠে বক্তৃতা-শিক্ষার জন্য তখন প্রতিসপ্তাহে "অধিবেশন হইত এবং 

সন্নাাসীদিগকে পরধায়ক্রমে বন্তৃতামঞ্চে দীডাইতে হইত । স্বামী 

স্ববোধানন্দ তখন মঠে ছিলেন । একদিন তাহার পালা আসিলে তিনি 

অব্যাহতি পাইবার জন্ম বনু চেষ্টা করিলেন) কিন্তু স্বামীজীর যত 
পরিবন্তিত না হওয়ায় নিরুপায় হইয়া! কম্পিতহৃদয়ে উঠিয়া দাড়াই- 

লে । কিন্ত একি। পদতলে ভূমি কম্পমান কেন? আরদূরে এ 

শঙ্খধ্বনিই বা উত্থিত হইল কেন? ক্রেমে পুষ্করিণীর জল পর্যস্ত তীর 
মতিক্রম করিয়৷ আছড়াইয়! পড়িতে লাগিল । ততক্ষণে কাহারও 

বৃঝিতে বাকী ছিল ন] যে, ইহা! প্রচণ্ড ভূমিকম্প ( ১২ই জুন, ১৮৯৭ )। 

সভা ভাঙ্গিয়া গেল এবং খোকা মঙ্তারাক্ত নিষ্কৃতি পাইলেন । কিন্তু 

ইহাতেও গুরুভ্রাতারা আনন্দোপভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। 
কম্পান্তে স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন, “খোকার বক্তৃতায় পৃথিবী কেঁপে 

উঠেছিল।” সে মন্তবো খোকা মহারাজ পর্ধস্ত হাসিয়া আকুল হইলেন । 

স্বামীজী তাহাকে স্নেহ করিতেন, সময়ে সময়ে তাহাকে লইয়া 
কৌতুকাদিও করিতেন । সরল খোকা মহারাজেরও শ্বামীজীর সহিত 
বাবহানে কোন সন্কোচ দেখা যাইত ন1। স্বামীজীকে গম্ভীর, চিস্তান্বিত 
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কিংবা! বিরক্ত দেখিলে তাহার নিকট অপরে অগ্রসর হইতে ন। 

পারিলেও খোকা মহারাজ নিঃ£সঙ্কোচে যাইতেন এবং স্বেহপাত্রের 

সন্দর্শনে স্বামীজীর ভাবও সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইত। অতএব বয়ো- 

জ্োষ্ের1! অনেকক্ষেত্রে খোকার” সাহাযো কাধোদ্ধার করিতেন । 
একবার খোকা মহারাজের সেবায় প্রসন্ন হইয়া স্বামীজী বর 

দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, “এমন বর দিন যাতে কোন দিন 

আমার সকালের চা বাদ না পড়ে।” স্বামীজী ইহাতে সহাস্ে 

কহিলেন; "তাই হবে|” সে অমোঘ বর নিষ্ষল হয় নাই। +চা-এর 

প্রতি তাহার একট] সহজাত প্রীতি ছিল-_ইহা যেন ক্ষুত্র শিশুর লজেঞ্জ 

প্রভৃতির প্রতি আকর্ধণেরই অনুরূপ ; মার এই ভালবাসা তাহার শেষ 

দিন পর্যন্ত ছিল। চা দ্বিল তাহার দৃষ্টিতে সর্বরোগহর মহৌষধি 
সদৃশ । আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ঠাকুরকে পর্যন্ত তিনি 
চা খাওয়াইতে চাহিয়াছিলেন । /কান বিলাস-্দ্রবা তিনি চাহিতেন 

না; কিন্তু চা না হইলে তাহার চলিত না। 

মঠে অবস্থানকালেও খোকা মহারাজ প্রায়ই তীর্ঘভ্রমণাদিতে 

নির্গত হইতেন। আলমোড়া হইতে তাহার লিখিত ১০1৮।৯৯ 
তারিখের পত্রে জানা যায়ঃ “পুনরায় কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে এবং 

পাহাড়ে (মায়াবতীতে ) আমাদের যে মঠ আছেঃ সেখানেও গিয়া- 

ছিলাম |” বৎসর ২৫শে অক্টোবর তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন । 

পরধৎসর ন্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত তিনি নবদ্বীপে যান এবং 

সম্ভবতঃ উহার পরে দাক্জিলিং-এ গমনাস্তে তথা হইতে ৮কামাখ্া 
দর্শন করিয়া! আসেন । পুরাতন পত্র হইতে জানা যায় যে, ১৯০৫ 

হীষ্টাব্ষে তিনি আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ 

কালাজরের প্রতিকারকল্পেই তিনি তথায় গিয়াছিলেন। ৃ 

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন-স্থাপনের পর অপর গুরু- 
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জ্রাতাদের ন্যায় স্বামী হ্ববোধানন্দও নবপরিকল্পিত কাধধারার সাহাযা 
করিতে অগ্রসর হন এবং ১৯০১ শ্বীষ্টাব্দেৰ ৩০শে জানুয়ারি বেলুড় 

মঠের ট্রাস্ট ডিভ.সম্পাদন করিয়া স্বামীজী যে একাদশজন গুরুতভ্রাতাকে২ 
ট্রাস্টি নিষৃক্ত করেন, স্বামী স্ববোধানন্দও তন্মধ্যে একজন ছিলেন । 
তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন বিশিষ্ট অন্গরূপে তিনি নান। 

কাধে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহার মুখে প্রায়ই উচ্চারিত হইত-- 
“মন করো না কাজে হেলা ; 

সঙ্গী জোটে বা না জোটে- একাই করে মেলা |” 

তাহার ২১।৮।২৫ তারিখের পত্রেও আছে, “সৎকর্ম করিতে কখন পেছ- 

পা হইবে না| ভাল কাজের বাধা-বিঘ্ব অনেক | নিজের পায়ের উপর 

দাঁডাইয়া কাজ করা ভাল । মনের মতো সঙ্গী জোটে তাল, না জোটে 

একলাই ভাল । যাহার মন সন্দেহপূর্ণ' তাহার দ্বারা ভাল কাজ হইবার 

আশা নাই।” শুধু কথায় নহে, কার্ধেও শ্রীতগবানের উপর বিশ্বাস 
রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবণ সংকার্ধে ব্যয় করিয়াছিলেন । 

পরছুঃখমোচনে তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন; কারণ তাহার কথাই 
ছিল এই--*লোকের আপদে-বিপদে একটু দেখা ভাল 1” ১৯০৮-৯ 

শীষ্টাব্ধে চিন্কাহদ-অঞ্চলে যখন দু্ভিক্ষ হয় তখন তিনি স্বামী শঙ্করানন্দ 
ও ব্রন্মচারী জ্ঞান মহারাজের সহিত তথায় গিয়া সেবাকার্ষে প্রাণপাত 

পরিশ্রম করিপ্াছিলেন এবং ফিরিবাঁর সময় কোঠার হইতে একটি দুঃস্থ 
বালককে কলিকাতায় আনিয়া তাহার লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করিয়া 

দিয়াছিলেন | ইহার অনেক পরে বেলুড়ের একটি নিঃস্ব পরিবার তাহার 
নিয়মিত সাহায্যে অনশন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বস্তুতঃ আর্তের হঃখ 
তাহার হৃদয়ে সহজেই আঘাত দিয়া উহাকে সক্রিয় করিয়া তুলিত। 
শা শশাপাাপীশ শিশালান্প শাপি্পাহশীশিটীশি শা 

২ স্থামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেনামন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, 
অভেদানন্দ, ব্রিগুণাতীতাননা, অথগ্ডানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, ছুবোধানন্দ | 
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রোগ-শযা-পার্থে তাহার আবির্ভাব প্রায়ই হইত এবং রোগীও 

তাহার দর্শনে অশেষ সান্ত্বনা পাইত | এই বিষয়ে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, 

পাচক-ভূত্য কেহই বঞ্চিত হইত না তাহাদের ওষধ-পথাদির বাবস্থার 

জন্য তিনি সর্বদাই তৎপর হইয়া থাকিতেন | একবার এক যুবক ছাত্র 
বস্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অপর সকলে যখন প্রাণভয়ে দূরে সরিয়া 

গেল, তখন থোকা মহারাজ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সযত্বে সেবাদি- 

দ্বারা তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন। দরিপ্র ও অসহায় রোগীদের জদ্য 
তিনি অপরের নিকট তিক্ষার্থীহইতেন | বেলুভ গ্রামের অনেকে চাল ও 
অর্থাদির জন্য তাহার মুখাপেক্ষী থাকিত। ভক্তদের অশ্নখের !সময়ও 
তিনি অপ্রতাশিতবরূপে তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক 

করিয়া দিতেন | 

তাহার অনাড়ম্বর জীবনদর্শনে সহসা! কেহত্ঠাহার গভীর আধ্যাত্তি- 
কতার পরিচয় পাইত না । ইহাতে লাভ ছিল এই যে, সকলেই অকুঠ- 

চিত্তে তাহার নিকট উপাস্থৃত হইতে পারিত এবং নিজ নিজ জাগতিক 

বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তাহাকে জ্ঞাপন করিয়া তাহার আশীর্বাদ- 

লাতে চবিতার্থ হইত | অথচ স্বীয় অধ্াত্্শক্তি-গোপনের কোন বৃথা 

প্রচেষ্টা তাহার জীবনে ছিল না। তাই সাধারণ আলাপ-পরিচয়ের 

মধ্যেও অধ্যাত্মস্তরের যে গ্যোতনা আপনা হইতেই স্ফুরিত- হইত 
তাহাতেই আগস্তকগণ ধন্য হইত | ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় যে, 
এইরূপ উচ্চশক্িসম্পন্ন মহাপুরুষ কিরূপে বালক-রদ্ব-যুবক সকলেরই 
সহিত সমভাবে মিশিতে পারিতেন-তখনকার মতো বয়স, বৃদ্ধি ও 
অনুভূতির পার্থক্যাদি যেন মুছিয়া যাইত । 

মঠজীবনের প্রথমাবস্থায় তাহার এক প্রধান কাধ ছিল স্বনমী 

অধ্বৈতানন্দের সহিত উদ্যানের তত্বাবধান করা | অধিকন্তু অন্যান্য কর্ষেও 

তাহাকে সর্বদ' ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইত । কখনও তিনি হয়তো 
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অখণ্াননাজীর সহিত ঠাকুরপূজার জন্য নাণেশ্বর টাঁপার সন্ধানে 
ফিরিতেন, কখনও শ্রীরামকৃষ্বরোখসবের আয়োজনে ঘুরিতেন, কখনও 
পুন গুরুভ্রাতাদের সেবায় স্বিযুক্ত থাকিতেন, আবার কখনও এটোয়ায় 
যাইয়া গুরুত্রাতা হরিপ্রসন্নকে (বিজ্ঞানানন্বজীকে ) মঠের অবস্থা 
বুঝাইয়া অর্থসাহাযোর ব্যবস্থা করিতেন । 

উত্তরকালেও যঠের সর্ববিধ বিভাগের সহিত তীভার একটা 
প্রাণের সংযোগ ছিল। একদিন অপরাঞে দেখা গেল, তানি একটা 
বালতি লইয়! হন হুন করিয়। চলিয়াছেন,উহাতে আছে কিছু নারিকেল- 
ছোবডা, পাটের দড়ি ও একখানি ছুরি। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া 
তিনি বলিলেন, “মহারাজ (ব্রঙ্গানন্দজী) অনেক কষ্ট করে নান। 
জায়গা থেকে এইসব গান্ছ যোগাড় করেছেন । কলম করে এদের চারা 
রাখলে, নানা-জায়গায় বসানে! যাবে । এই সব গাছ যদি মরেও যায়, 
তাদের কলমণ্ডলি থাকবে ।” কলম তিনি স্বহস্তে বীধিতেন এবং তজ্জন্য 
অনেক সময় গাছেও উঠিতেন। বয়স তাহার তখন ষাটের উপর | 

স্তাহার কর্মজীবনে একটি বিশেষ লক্ষা করিবার বিষয় এই ছ্বিল যে, 
তিনি সর্ধদা আপনাকে "খোকা বলিয়াই ভাবিতেন এবং সকলের 
সহিত তান্বরূপ অকপট ও নিরভিমান বাব্হার করিতেন; আর 
তার প্রত্োক আচরণের সহিত মিশ্রিত থাকিত একটা হৃদয়স্পর্শা 
সরসত|| তিনি নিজেত্র বাক্িগত সমুদয় কার্য নিজেই করিতেন__ 
অপর কেহ সাহাধ্যার্থে অগ্রসর হইলেও রিয়া দাড়াইতেন না। 
শুধু বিশেষ ক্ষেত্রেই ইহার অন্যথা হইত। একদিন অন্যত্র বন্ত্রাদিতে 
সাবান দেওয়ার পরে উহা পুষ্করিণীতে ধুইতে গিয়া তিনি দেখেন, 
ল্পপরিসর ঘাটে একজন ব্রহ্মচারী সাবান দিয়া বস্ত্র পরিচ্কার 
করিতেছে । তাই তিনি ব্রন্মচারীকে স্বীয় কাপডগুলিও ধুইয়া দিতে 
বলিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, “মহারাজ, আপনি রেখে যান, আমি 
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ধুয়ে দেব ।” কিন্তু খোক! মহারাজ বলিলেনঃ “না হে, আমি নিজেই 
ধুতে পারতাম; কিন্তু তৃমি কাপড়ে সাবান দিয়েছ । আমি ঘাটে 

নামতে গেলে তুমি পথ ছেড়ে দেবে; আর তার ফলে তোমার সাবান 

নষ্ট হবে, কাজও মাটি হবে। তাই তোমাকে ধুতে বলেছি। এখন 

তোমার কাছে কাপড় ফেলে গেলে তুমি গেরুয়া রঙ কর! গ্রভৃতিরও 

ভার নেবে__-আমি তা চাই ন11” 
তাহার পোশাক-পরিচ্ছদাদিতে একটা স্বভাবস্থলভ তাগের ভাব 

সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত । তাহার পায়ে চটি ভিন্ন কিছু দেখা 
যাইত না; একটি গেঞ্জী গায়ে দিয়া তিনি দ্বুরিয়া বেডাইতেন ; পরনের 
কাপড ছ্ই-চারিখ।নি মাত্র থাকিত | ময়লা হইলে বস্ত্রাদি নিজেই 
পরিষ্কার করিতেন । কোথাও যাইতে হইলে এই সামান্য পোশাকের 
উপর একটি জাম! ও চাদর শোভা পাইত | শযাও ছিল অন্বরূপ অতি 

সামান্য । কিন্ত মুখখানি ছিল সাহার সদ] হাষ্যময় "ও সারলামণ্ডিত | 

খোকা মহারাজের ছেলেমানৃষির একটি দৃষ্টাস্ত এই_তিনি নৌকায় 
উঠিতেন না,পাছে উহা! জলগগ্ন হয়। অতএব পূর্বতীরব্তা কলিকাতা র 
কোনও স্থানে যাইতে হইলে শালকিয়! পর্যন্ত পদত্রজে যাইয়া ট্রামে 
উঠিতেন এবং এভাবেই প্রত্যাবর্তন করিতেন । এইজন্য '্াহাকে চারি 
পাচ মাইল হাটিতে হইত ? কিন্তু পরিশ্রমে তিনি কুষ্ঠিত ছিলেন না। 

বদ্ধকালে তাহার মঠল্রীতি বহুভাবে প্রকটিত হইত। তিনি 

বালতেন, *শাকভাত খেয়ে মঠে পড়ে থাকতে পারলে আর কিছুই 
চাই না|” স্বামীজীর সমাধিস্থল ও বেলতলার প্রতি তাহার খুব 

আকর্ষণ ছিল। অত্যন্ত দূর্বলশরীরেও তিনি একবার সেখানে ঘুরিয়া 

আ.সিতেন ; আন স্বামীজী সম্বন্ধে বলিতেন, “ঠাকুর বলেছেন, ম্বামীজী 

হচ্ছেন সাক্ষাৎ শিব '” 

শেষ বয়সে তিনি মঠের দোতলায় মহাপুরুষ শিবানন্দজীর গুহের পার্খে 
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এক ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করিতেন । মহাপুকষজীকে তিনি এতই সমীহ 
করিয়া চলিতেন যে, পাছে তাহার কোন অস্থবিধা হয় এই ভয়ে অতি 
সম্ভপপণে পদক্ষেপ করিতেন ও কথাবার্তা বলিতেন; মঠ হইতে 
সবশ্ক্ষণের জন্যও কোথাও যাইতে হইলে শুধু জানাইবার জন্য নহে, 
পরস্ত যথাবিধি যঠাধ্যক্ষের আদেশ গ্রহণার্থে তিনি মহাপুরষজীর নিকট 

উপস্থিত হইয়া কোথায় যাইবেনঃ কেন যাইবেনঃ কখন ফিরিবেন 

ইতাদ্ি সমস্ত নিবেদন করিতেন এবং যেন্ূপ নির্দেশ পাইতেন, বিন 

আপত্তিতে সেরূপ করিতেন; অধিকস্ত নিজে যাহা যেদপ করিবেন 

বলিয়া] যাইতেন, তাহার কিছুতেই অন্যথা হইতে দিতেন না। মহা- 
পুকুষজীও এই ছোট ভাইটিকে অতি স্নেহ করিতেন এবং তাহার স্বখ- 
স্ববিধাদি বিষয়ে সংবাদ রাখিতেন। একবার খোকা মহারাজের 

জর হইয়াছে । মহাপুরুষজীর শরীর তখন ভাল নহে; তাই ডাক্তার 
আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও 
ছেশড়াকে দেখেছ? ও কেমন আছে ?” গৃহে সমবেত সকলে অবাক 
_-কাহার কথা ইনি বলিতেছেন? অবশেষে তাহাদিগকে নীরব 

দেখিয়া মহাপুরুষজী কহিলেন, “এ যে পাশের ঘরে আছে, খোকা 
ছোঁডা। ও নেহাত থোকা । নিজের শরীরের যত্ব নিতে পারে না। 

ওকে দেখে পথ্যাদ্রি সম্বন্ধে ভাল কৰে বলে যেও |” খোকা মহারাজের 

বয়স তখন একষট্টি ; স্বতরাং মহাপুরুষের কথার রকম দেখিয়া কেহ 

হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। খোকা মহারাজ কিন্তু সবই 
শুনিয়াছিলেন ; অতএব ডাক্তার উপস্থিত হওয়ামাত্র হবোধ বালকের 

মতো৷ ডাক্তারকে বলিলেন যে, তিনি যেন মহা পুরুষজীর কথাম্থসারেই 
পথাদির ব্যবস্থ! করেন, এ বিষয়ে তাহার নিজের কোনও বক্তব্য নাই | 

পরিণত বয়সেও তিনি দীক্ষা দিতেন না; দীক্ষার্থী আসিলে 

বলিতেন, “আমি কি জানি? আমি যে খোকা। তোমরা রাখাল 

ঙ 
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মহারাজের কিংবা মায়ের কাছে নিও-_তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাব খুব 
উঁচু।” শ্তরীশ্রীমা অবশ্য বলিয়াছিলেন, "খোকা কেন মন্ত্র দেয় না? যে 
কদিন তার (ঠাকুরের ) ছেলেরা আছে, যে পায় লুটে নিক ।” তথাপি 
খোকা মহারাঁজ সহজে শ্বীকৃত হন নাই। তবে অতি আগ্রহবান কেহ 
ধরিয়া বসিলে বিরল স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইত | এইরূপে ১৯১৫-১৬ 

হীঃ হইতে ছ্ুই-চারিটি ক্ষেত্রে হৃদয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তিনি 
দীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্ত প্রকাশ্টে দিতে সম্মত ছিলেন না। এমন 

কি, ইহারও অনেক পরে দীক্ষার্থী আদিলে শিবানন্দজী বা 
সারদানন্দজীর নিকট পৌছাইয়া দিতেন ; তাহারা তাহাকেই দীক্ষা 
দিতে বলিলেও ক্ষণমাত্র অপেক্ষ! না করিয়া বা কোন উত্তর না 

দিয় সরিয়া পড়িতেন। অবশেষে শিবানন্দজী মঠাধ্যক্ষ হইবার পরে 
খোকা মহারাজ যেবারে পূর্ববঙ্গে যান ( ১৯২৫ ), সেবারে শিবাননজী 
বলিয়া দিলেন, ও অঞ্চলের লোকের] ঠাকুরের মাম শুনবার জন্য 
লালায়িত-_খুব নাম দেবে; লোকদের বঞ্চিত করো না।” অধ্যক্ষের 
আদেশ পাইয়া থোকা মহাব্াজ পূর্ববঙ্গের প্রার্থাদিগকে মুক্তহস্তে কৃপা 
করিয়! যখন মঠে ফিরিলেন, তখন একটি অল্পবয়স্ক বালক দীক্ষিত 

হইয়াছে জানিয়া মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোট ছেলেরা 
ধ্যানজপ করবে কি ক'রে ?” খোক! মহারাজ উত্তর দিলেন, “আপনি 

আদেশ দিয়েছেন, তাই তাদের বঞ্চিত করিনি |” 

দীক্ষা-দানকালেও তিনি আপনাকে গুরু মনে করিতে পারিতেন 

না। দীক্ষার্থীকে প্রথমে বিরত করিবার জন্য বলিতেন, “বাবা, আমি 
মূর্খ জানি না। মুখ দিয়ে সংস্কৃত উচ্চারণ হবে না--ভয় হবে 
দেখলে ।” অনেক কাকুতি-মিনতির ফলে দীক্ষালাভে সমর্থা কোন 
শিষ্তা হতে! বলিলেন, “মহারাজ, আমি গায়ত্রী জানি না, আহ্বিক 

জানি না, শ্তব জানি না। লোকে ম্যাস করে, গায়ত্রী ব্রিসন্ধ্যা করে। 
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আমায় সব বল্গুন।” অকপট খোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, “মায়ী, 

আমি ওসব কিছুই জানি না-আমি যে খোকা! তবে আমি যা 

পেয়েছি, জেনেছি ও যাতে,আনন্দে আছি, তাই তোমায় দিয়েছি। 

শুধু ধ্যান, জপ, মনঃসংযম করে যাও ।” 

পূর্বে তিনি মহিলাদের সহিত কথাবার্তা বল৷ দুরে থাকুক, 
তাহাদিগকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়! চলিয়া যাইতেন। স্বামীজী ইহা 
লক্ষায করিয়া বলিয়াছিলেন, “খোকা, মেয়ের। ঠাকুরের কথা শুনতে 

আজে, তুমি বলবে | তোমরাও যদি এরূপ এড়িয়ে চল তবে তার] কার 

কাছে যাবে? এর! ৬ঞজগদন্বার রূপঃ মা ও মেয়ের মতে এদের সঙ্গে 

মিশবে |” তদবধি তিনি এই বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা উদারতা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন এবং মাতা অথব] কন্যাজ্ঞানেই তাহাদের সহিত 

বাক্যালাঁপ বা পত্রবিনিময় করিতেন । মহিলাদিগকে লিখিত তাহার 

প্রতিপত্রের আরম্তে থাকিত মধুর “মায়ী' সম্বোধন,। 
কাঁজে ছিল ক্রাহার অতীব হ্বশৃঙ্খল1 ও নিয়মান্নববত্িতা | মঠবাটীর 

দ্বিতলে স্বামীজীর ঘরের পার্থখে যখন তিনি থাকিতেন, তখন তিনি 

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অবতরণপূর্বক মঠভবন হইতে অতিথিশীলা 

পর্যন্ত গঙ্গার তীরে কয়েকবার পদচারণ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেন । 

একদিন দ্বিপ্রহরে ভোগের ঘণ্টা পড়িতে দেরি হইতেছে দেখিয়া তিনি 

ভাড়ারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেদিন বিশেষ 

ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে ; অমনি বলিলেন, “ঠাকুর রাক্ষসী বেলায় _ 
বাবটার পরে-খেতে ভালবাসতেন না। তাকে ঠিক সময়ে ভাতে- 

ভাত যা কিছু হয় দিয়ে তার পর বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করলেই 

পার ।” 

নবাগত ব্রহ্মচারীরাও তাঁহার সহিত অবাধে মিশিতে পারিত। 

তাহাদের হৃখ-ছুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত শুনিতেন, 
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প্রয়োজনস্থলে তাহার্দের বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে জানাইতেন এবং 

সাধ্যানুসারে অস্থবিধাদ্ির প্রতিবিধান করিতেন। একবার এক 

ব্রক্মচারীকে তাহার অপরাধের জন্য এই শান্তি দেওয়া হুয় ঘে, তাহাকে 
মঠের বাহিরে থাকিয়া তিক্ষান্্নে উদর-পালন করিতে হইবে | ব্রহ্মচারী 

ভিক্ষায় যাইয়। শুধু দুইটি ডালভাজা ছাডা আর কিছুই পাইল না। 
অভুক্ত অবস্থায় সে মঠের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল; কিন্তু দ্বার 

অতিক্রম করিতে সাহসে কুলহিল ন|। খোকা মহারাজ সব জানিতে 
পারিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থা হইলেন এবং এঁরূপে 

তাহাকে পুনঃ মঠে লইয়া আসিলেন। নবাগতদের উপর বনু কর্তব্য 

ন্ুত্ত হইত। কিন্তু সেরূপ কার্ধে অনভ্যন্ত অনেকের পক্ষে উহ] এক 

সমস্যা হইয়া পডিত। তখন খোকা মহারাজ সন্বেহে অগ্রসর হইয়া 

ঠাকুরের জন্য পান-সাজা, তামাক-সাজা, তরকারি-কোটা ইত্যাদি 
শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা তাহাদের মনে দৃঁঢাক্ষিত করিয়া দিতেন যে, 

সমস্ত মি ঠাকুরের এবং সমস্ত কা্ঘই স্তাহাৰ সেব)। ৰ 
আহারবিহার বা সাজসজ্জাদি বিষয়ে প্রয়োজন তাহার অল্পই ছিল; 

অতএব কাহারও নিকট তিনি কিছু চাহিতেন ন1; অযাচিতভাবে যাহা 

আসিয়া! পড়িত তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিতেন। আহারকালে পাত্রে 
যাহা! পড়িত তাহাই সানন্দে খাইতেন। এই অস্পৃহার সঙ্গে আবার 

ছিল তাহার ঈশ্বরনির্ভরতা । এই বিষয়ে তাহার মুখে প্রায়ই গীতা- 
ভাগবতের টীকাকার পরম ভক্ত শ্রীধর ন্বামীর জীবনের এই ঘটন*টি 

শোনা যাইত £ 

একটি কন্যাপ্রসবান্তে শ্রীধরগৃহিণী গতান্ব হইলে শ্রীধরের মনে 

প্রবল বৈরাগোর সঞ্চার হইল | অথচ তাহার ভাবনা হইল সচ্যোল্তাত 

শিশুকে পালন করিবে কে? অতএব স্বল্প আপাততঃ গোপন রাখিয়া 

কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেন | কিন্তু অচিরে বৃঝিতে পারিলেনর 
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যেত্কাহার সমস্যার অস্ত নাই-_-একটির পর একটি জটিলতার আবির্ভাবে 

তাহার সঙ্কল্প চিরপ্রতিহত হইতে বসিয়াছে। শ্রীধর চিনস্তাক্লিউ-হৃদয়ে 
বসিয়া আছেন, এমন সময় ঞ্কটি টিকটিকির ভিম পড়িয়! ফাটিয়া গেল 

এবং উহা! হইতে এক শাবক নির্গত হইল। তখনই একটি পোকা 

উহার সম্মুখে উপস্থিত হইল আর সেও তাহা গলাধংকরণ করিল! 
তদ্দর্শনে শ্রীধরের অনুভূতি হইল ফে, সৃষ্টির পম্চাতে একটা হচিস্তিত 
পরিকল্পনা রহিয়াছে এবং জম্মের পূর্ব হইতে ভগবান সকলের স্বব্যবস্থা 
করিয়া রাখিয়াছেন। ছুশ্চিস্তানির্যুক্ত শ্রীধর তখনই সংসার ছাভিয়া 
চলিলেন। 

খোকা মহারাজের পূর্বাশ্রযের অবস্থা তখন বেশ সচ্ছল । একবার 

তাহারা! প্রস্তাব করিলেন যে, সম্পত্তির আয্ের একটা অংশ খোক। 

মহারাজকে দিবেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, “আমি সন্্যাসী 

সর্বত্যাগী, আমার টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই৷ এ টাক] দিয়ে 

সাধুগরীব-ছুফীর সেব। করে) 
স্ববোধানন্বজীর জীবনাপরাকু বায়িত হুইয়াছিল জনসাধারণকে 

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনাইতে এবং বিশেষ আগ্রহবান তক্তদিগকে 

ধর্মপথে পরিচালিত করিতে | ভগবৎ-প্রেরণায় অঙ্গীকৃত এই কঠিন 

বন্ধে চলিয়া তাহাকে উৎসবাদি উপলক্ষে পূর্বভারতের বহু স্থানে 
পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিতে হইয়াছিল এবং পেবাবৃদ্ধিতে বহু প্রাণে 
শাস্তিবারি-সিঞ্চনবাপদেশে নিজেকে নিংশেষে বিলাইয়া দিতে হহয়া- 

ছিল। বলিতে গেলে প্রায় ১৯১৫ শ্রীষ্টাব্ব হইতেই এই কর্মধারার 

সূত্রপাত হয়| এ বৎসরের শেষে তিনি রীঁচিতে যাইয়া প্রায় চারি মাস 
ছিলেন । অতঃপর কাশী হইয়া! মঠে ফিরেন ৷ ১৯১৬ শ্বীষ্টাব্বের শেষেও 

তিনি রীচিতে গিক়াছিলেন | এঁ সময়ের একথানি পত্রে (২১৯১৬ ) 
আছে--“সন্ধ্য থেকে রাত্রি আটটা অবধি শরৎবাবুর (শরৎ চন্দ্র চক্র- 
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বতার) বাসায় ঠাকুরের সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়,যেমন তোমাদের বৈঠক- 
খানায় হইত |” এইবারে তিনি মিহিজাম হইয়া মঠে ফিরেন | ইহার 

পরেও তিনি অনেক বার রীচি গিয়াছিলেন। বন্কতঃ র্লাচির সহিত 

তাহার একট! বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অধিকস্ত 
হৃযোগ বুঝিয়! তিনি বিভিন্ন সময়ে কাশী, ভুবনেশ্বর, প্রয়াগ প্রভৃতি 
স্বানেও যাইতেন |: 

জীবনসন্ধার কয় বৎসর পূর্ববঙ্গবাসীদের সহিত তাহার বিশেষ 
সৌহার্য জন্মিয়াছিল এবং তিনি এঁ অঞ্চলে গিয়া কিছুদিন বাসও 
করিয়াছিলেন । ১৯২ শ্রীষ্টাব্দের মধাভাগে ঢাঁক1 যাইবার কথা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । এ বৎসরের শেষে তিনি পাঁচজন সন্ন্যাসী ও 
ব্রহ্মচারীকে লইয়! ঢাকা হইতে বালিয়াা গ্রামে গিয়াছিলেন । পর- 

বৎসর জানুয়ারি মাসে তিনি সোনার গ্রামে যান এবং মার্চ মাসে 

বেলুড়ে ফিরিয়া! আসেন । 
অধিক পরিশ্রম ও অনিয়মাদির জন্য এই সময় হইতেই তাহার 

শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। সোনারগাঁ হইতে তিনি ৩১।১।২৬ 

তারিখে লিখিতেছেন, “শরীর তাল নহে ।” ইহারই পরে ২১1৩।২৬ 
তারিখে বেলুড় হইতে লিখিতেছেন, “পূর্বাপেক্ষা আমার শরীর তাল, 
এখন দ্ুইবেলা ভাত খাই | ডায়াবেটিস, পরে আমাশয় হইয়াঁছিল। 

তাহাও সারিয়াছে। শাপারিক হুর্বলতা আছে ।"**আমার অস্থখের 

কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম। এমন কি, একটু বেড়াইবার সময় 
পাইতাম ন1। স্লান, আহার ও রাত্রে নিন্্রা--সেই সময় বিশ্রাম। 

সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্যস্ত লোকের সহিত কথাবার্তা, 

কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্বন্ধে পুস্তক পড়িয়া শোদানো- মেয়ে-পুরুষ 
সমানভাবে দলে দলে অনেকে আসিত।” পাঠকের বোধ হয় বুঝিতে 
বাকী নাই যে এরূপ পরিশ্রমের পরিণতি কোথায়? কিন্তু থোকা 
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মহারাজের কাধ মাত্র আরম্ভ হইয়াছে--এখন বিশ্রামের অবকাশ 

নাই। ত্বৃতরাং পরিণাম জানিয়াও তিনি আরব্ধকার্ধ-সমাপনেই 
নিরত রহিলেন। একদিকে ৫যমন চিকিৎসকের পরামর্শানৃসারে অস্থস্থ 

শরীরের চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং ন্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে কাণী, 

ভুবনেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে মধো মধ্যে গতায়াত হইতে থাকিল, 

অন্যদিকে তেমনি চলিতে লাগিল দীক্ষা ও উপদেশদান--বঞ্চিত কেহ 

হইল নাঁ। ইহারই মধ্যে ১৯২৭-এর দ্বিতীয় পাদে কাণীতে একবার 
জ্বর ও পৃষ্ঠে ব্যথার দরুন কিছুদিন শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল | 

এইব্পে ভাল-মন্দ লইয়াই শরীর চলিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই 

বুঝিতে পারিলেন যে মূল রোগ ক্রমেই দেহকে হুর্বলতর ও কৃশতর 
করিয়া ফেলিতেছে। অতএব এাালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়িয়া 

আযুর্বেদমতে শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা রস্ত 
হইল এবং কিছুদ্দিন উহাতে বেশ স্বফলও দেখ! গেল। কিন্তু ১৯২৯ ইং 
তে পুনর্বার আমাশয়ের আবির্ভাব হওয়ায় বায়ুপরিবর্তনের জন্য তিনি 
রথযাত্রার পরে ভুবনেশ্বরে গমন করিলেন । 

এবারে ভুবনেশ্বর হইতে তিনি অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়াই 
ফিরিলেন এবং কিছুকাল মঠে বেশ আনন্দে কাটিল। কিন্তু ১৯৩০ ইং- 

এর শেষভাগে তাহার শরীর বিশেষ অন্থস্থ হইল এবং ১৯৩১ ইং-এর 
প্রারস্ত হইতে ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দ্িল। সব বুঝিয়াও তিনি 
নিবিকার-চিতে লিখিলেন (৫1২৩১), “আরও কতদিন এই শরীরের 

দ্বার] কাজ করাবেন, তিনিই জানেন | শরীর থাক বা যাক- আমার 

কিছুতেই আপত্তি নাই।” ইহারই আড়াই মাস পরে (১৮1৪।৩১) 
তিনি পুনঃ লিখিলেন, “গত শনিবার হইতে আমার গলা দিয়া রক্ত 
পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে ।” বেলুড়ে রোগের উপশম হইতেছে ন! 
দেখিয়] তাহাকে একবার জামতাড়ায় পাঠানো হয়। সেখানে তিনি 
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অন্তরে আনন্দে ভরপুর ছিলেন এবং একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্জনিও 

পাইয়াছিলেন | ইহার পরে তাহার আমাশয় সারিয়া যায়। কিন্ত 

ক্ষয়রোগের অবনতি হওয়ায় তাহাকে প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে 

বেলুডে লইয়া আসা হয় । 
দিন যতই নিকটতর হইতে লাগিল, খোকা মহারাজ ততই যেন 

অন্তরে ডুবিয়া যাইতে থাকিলেন-_একেবারে মায়ামুক্ত পুরুষ ! 

মহাসমাধির কিয়দ্দিবস পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন মহাপুরুষ 

( শিবানন্দজী ) বলছিলেন, “আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি 

ভাল হয়ে ওঠ, আরে অনেক দিন থাক ।? আমার কিন্তু আর থাকতে 

ইচ্ছ| হয় না। সেদিন ভোর রাত্রে স্বপন দেখছিলুম+ দেহটা ছেডে 

গেছি। রাখাল মহারাজ, বাবৃরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ-_-এ দের 

সব দেখলুম । কেবল স্বামীজীকে দেখলুম না। ওরা বললেন; বসো 

বসো।” আযিবললুম--“ন।,আগে বল স্বামীজী কোথায়? ওরা খললেন, 

গতিনি এখানে কোথায়? তিনি যে অনেক দরে, তিনি ঈশ্বরে তন্ময় 

হয়ে আছেন।” “তা হোক অনেক দূরে, আমি চললুম তার কাছে'_এই 

বলে রওন] হলুম। এর মধো ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেখানে দেখল্পুম কেবল 

আনন্দ । আনন্দ নগরে তারা বাস কচ্ছেনঃ মহা আনন্দে আছেন সব। 

সেখান থেকে আর আসতে ইচ্ছা হয় না । যত কষ্ট এখানে-__এই 

পৃথিবীতে ।” এই কইউবোধ অবশ্য ত্বাহার অল্পই ছিল) কারণ তিনি 

বলিতেন, “ত্ভার কথ! যখন স্মরণ করি তখন সব দেহ্যন্ত্রণ ভুলে যাই ।” 

আর সে ম্মরণমনন অবিরাম চলিত। এই সময়ে তাঁহার নিকট 

নিয়মিতভাবে উপনিষৎ-পাঠ হইত । উহা শুনিতে শুনিতে তগবং- 

প্রেরণায় তিনি স্বতঃই বহু আধ্যাত্বান্থভূতির কথা বলি থাকিতেন 1 

এইরূপ এক মুহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, “জগতে যতই স্বখ থাকুক না 
কেন, সব একট। ছাই-এর গাদ! বলে মনে হয়। এ-সবের জন্য মনে 
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কোন আকর্ণ নেই ।” ফলতঃ দেহরক্ষাকাল সমাগত জানিয়াও 
এই মায়া মুক্ত পুরুষপ্রবরের আচরণে কোনও উদ্বেগ দেখা গেল না; 
বরং মনে হইল, তিনি যে প্রস্তুত হইয়াই আছেন। শেষক্ষণের 
পূর্বরাত্রে তিনি কহিলেন' “আমার এই শেষ প্রার্থনা--ঠাকুর চিরকাল 
সজ্ঘে অধিষিত থাকুন ।” অনন্তর ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্ধের ২রা ডিসেম্বর 
(১৩৩৯ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ ) শুক্রবার বিকাল ৩ট! ৫ মিনিটে 
তিনি প্রফুল্লচিতে সহাস্মবদনে মহাসমাধিতে বিলীন হইলেন | 
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স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্ব নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় | তাহার 
পিতা তারকনাথ চট্টোপাধায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪-পরগণার 

অন্তর্গত বেলঘরিয়ায়। কর্মবাপদেশে তিনি যখন এটোয়তে বাস 

করিতেছিলেন, তখন ১৮৬৮ শ্বীষ্টার্জের ৩০শে অক্টোবর? শুক্রবার (১৫ই 

কাতিক, ১২৭৫ বঙ্গার্ব, বৈকুণঠ চতুর্দশীতে ) হরি প্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন | 
শৈশবে কাশীধামে পিতৃগৃহে থাকিয়া! তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন; পরে 

(১৮৭৮ ?) বেলঘরিয়ায় মাদি পিতৃগৃহে আসেন । তাহার পিতা ইংরেজ 

সরকারের কমিশাবিয়েটে কাজ করিতেন; দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের 

সময় (১৮৮১ হ্বীঃ) কোয়েটাতে তাহার মৃত হয়। বালো পিতৃবিয়েগে 

হরিপ্রসন্ন বিশেষ কাতর হইলেও আত্মীয়স্থজনের যত্বে সাস্তবনা লাভ 
করিয়া বেলঘরিয়া হইতে কলিকাতায় ট্রেনে গমনাগমনপূর্বক বিদ্যালয়ে 
পাঠাভ্যাসে রত থাকেন | তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্ষে কলিকাতার হেয়ার 

স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ভউতীর্ণ হন এবং উহার তিন বৎসর পরে 
সেন্ট: জেভিয়ার্স কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাস করেন। 

এই কলেজে স্বামী সারদণন্দ,কুমিল্পার বরদাত্ৃন্দর পাল এবং প্রবাসী*- 
সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন | 

বি. এ. পড়িবাঁর জন্য হবিপ্রসন্নকে পাটনায় যাইতে হইল । ভথায় 

পঠি শেষ করিয়! ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য তিনি পুনায় গমন করিলেন। 

পুনায় বায়বাহুল্য ছিল ন। বলিয়া তখন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র তথায় 

মেসে অবস্থানপূর্বক অধায়ন করিতেন । হুরিপ্রসন্ন অপর ছয়টি ছাত্রের 
সহিত সেখানে থাকিয়া জোষ্ঠতাতের প্রেরিত মাসিক পঁচিশ টাকায় 

বায়নির্বাহ করিতেন । ছাত্রজীবনে তীঁহার ধর্মভাব বিশেষ লক্ষিত 



শামী বিজ্ঞান|শন্দ 
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হইত । তিনি প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিতেন । তাহার অন্বপ্রেরণায় 

ছাত্রগণ স্থির করেন যে, তাহারা নিজ প্রয়োজনে যখন যে পুস্তক 
বা যন্ত্রাদি ক্রয় করিবেন তাহা"মেসের অপর সকলেও ব্যবহার করিতে 

পারিবেন এবং কেহ চলিয়া গেলে পরব্তাঁ ছাত্রদের জন্য উহা রাখিয়া 

যাইবেন। 

বাল্য তিনি অতি সত্যবাদী ছিলেন। একবার তাঁহার মাতা 

নকুলেশ্বরী দেবী তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি প্রবল প্রতিবাদ 

জানাইলেন। ইহাতেও মাতার প্রত্যয় হইল না দেখিয়া ক্ষোভ- 

সহকারে কহিলেন, “আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি, তবে আমি 

ব্রাহ্মণ নই” এবং তধ্ক্ষণাৎ স্বীয় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিলেন । মাতা 

ইহাতে ভীত হৃইয়। বলিলেন, “কি মহা অকল্যাণ করলি £* দব- 
ছুবিপাকে ইহার পরদিবসই পিতার মৃতাসংবাদ আসিল। তখন 
সছ্োবিধবা মাত] দারুণ শোঁকে বলিলেন: “তোর অভ্তিশাপেই এমনটি 
হল।” আর এক ঘটনায় তাহার আন্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

তিনি শুনিয়াছিলেন, বানর মৃত্যুকালে “রাম”নাম করে। একদিন 

তিনি বাড়ির বাশঝাডের দিক হইতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়! ছুটিয়া 
গিয়া দেখিলেন, গুলিতে আহত এক বানর নীচে চীৎ হইয়। পড়িয়া 

করজোড়ে কাদিতেছে | তাহার মনে হইল, বানর সত্যই “রাম”-নাম 

করিয়া প্রাণতাগ করিতেছে | 

পুনা কলেজের এই নিয়ম ছিল, যে ছুই জন ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিতেন, তাহারা যথাক্রমে বোম্বাই ও ভারত 

সরকারের চাকরি পাইতেন। মেধাবী ছাত্র হরিপ্রসন্ন প্রথম না হউক 
অন্ততঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ 

ছিল না। কিন্তু সহপাঠী রাধিকাপ্রসাদ একাস্ত দরিদ্র ও তীহার 

চাকরির বিশেষ প্রয়োজন আছে দেখিয়া হরিপ্রপন্ন তাহাকে বলিলেন, 
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“তাই, আমি এ বৎসর পরীক্ষা না দিয়ে আগামী বৎসর দেব |” 
রাধিকা প্রসাদ হুর্ভাগাক্রমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার না করিতে পারিলেও 

হরিপ্রসন্নের সহদয়তায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং উহা স্মরণ 
রাখিয়া পঞ্চমুখে তাহার প্রশংসা করিতেন । পরবর্তাঁ বৎসরের (১৮৯২) 

পরীক্ষায় হরিপ্রসন্্ন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া কলেজ ত্যাগ 

করেন । তাহার প্রথম না হইবার কারণম্বরূপে জান] যায় যে, 

তাহাদের কলেজের ভূতত্বের অধ্যাপক একজন খ্রীষ্টান পাত্রী হিন্দু- 
ধর্মের নিন্দা করিতে বেশ পটু ছিলেন। একদিন তিনি জন্মান্তরবাদের 

বিদ্রপ করিলে হরিপ্রসন্ন সমুচিত উত্তর দিলেন | ইহাতে অধ্যাপক 
নিরন্ত হইলেন ; কিন্তু ছাত্রের এই ওদ্ধতোর প্রতিশোধ লইলেন 

প্রশ্মোত্তর-পরীক্ষার কালে । ভূতত্বে কম নম্বর পাইয়া হরিপ্রসন্নকে 

দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করিতে হইল । 
. বাল্যে বেলঘরিয়ায় পিতৃগৃহে বাসকালেই তিনি শ্্রীবামকষ্ণের 

পুণ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । সেইদিন বিকালে চারিটার সময় 
তিনি সমবয়স্কদের সহিত এক পরিচিত বালকের বাটীতে খেল! 
করিতেছেন, এমন সময় একটি সঙ্গী সংবাদ আনিল, পরমহংস মহাশয় 

বেলঘরিয়ার উগ্ভানে আসিয়া €১৮৭৯ খ্রীঃ, ১৫ই সেপ্টেম্বর ) 
কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হুইয়াছেন। ক্রীডাঁরত হরিপ্রসন্নের 

পরিধানে একখানি মাত্র ধৃতি। এঁ অবস্থায়ই তিনি “নুনকোট, 

খেলা তাাগ করিয়া সঙ্গীদের সহিত পরমহংসকে দেখিতে চলিলেন। 

তখন পরমহংস সম্বন্ধে কৌতুক ব্যতীত তাহার কোন স্পট ধারণা 
ছিল ন| ; আর গরেকুয়ার প্রতি একটু ভীতিও ছিল। তাই এই দর্শনের 
স্মৃতি তাহার মনে অতি অস্পষ্ট ছিল এবং বর্ণনাকালে 'খন্যান্য দর্শনের 

সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িত। তাহার দ্বিতীয় দর্শন হয় দেওয়ান 

গোবিন্দ মুখাঞ্জির গৃহে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩)। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি 
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বলেন, “গিয়ে দেখি, ঠাকুর সাদা কাপড় পরা, দাড়িয়ে আছেন। এক 

অদ্ভুত দৃশ্য ! মুখের ভাব যেন কিরকম ! পাক! ফুটি যেমন ফেটে যায়, 

এ যেন সেই রকম । মুখ বিকৃত প্বলা চলে না। শরীরের সব শক্কি যেন 
উপরের দিকে উঠে গেছে । মুখে দ্রিবতাব আর ধরছে ন|| াঁত সব 
বেরিয়ে পড়েছে । চোখ যেন কি দেখছে আর বিভোর হয়ে গেছে ।** 
ঠাকুর রামপ্রসার্দী গান গেয়েছিলেন | গানের সঙ্গে সঙ্গে তার এরকম 

ভাব দেখে মনে হল, তিনি যেন ম1 কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন 

আর আনন্দেতে মেতে আছেন । "**কিছু পরে ঠাকুর বসলেন | ঠাকুর 
যখন ফাডিয়ে ছিলেন, তখন যেন ম! কালীর ভাব, কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণের 

ভাব |” সেই দিন সন্ধার পরে তাহারা বাড়িতে ফিরিলেন | 

অতঃপর ১৮৮৩-র নভেম্বর মাসে তিনি সহপাঠী সারদানন্দ ও 

বরদ1 পালের সহিত নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া ঠাকুরের 
পদপ্রাস্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি জানাইলেন ষে, তিনি তখনই 
কলিকাত] যাইতে উগ্যত-__গাড়ি আনিতে গিয়াছে । ঘরের মেজেতে 

মাদুরের উপর বসিয়া তাহার তথায় উপস্থিত বাবুরামের নিকট হইতে 
গন্তব্যস্থানের ঠিকানা জানিয়! লইলেন এবং ঠাকুরের নিকট ইহাও 
অবগত হইলেন ষে, তাহাদের তথায় যাইতে আপত্তি নাই । তদনুসারে 

তাহারা নৌকাযোগে মণি মল্লিকের সি'দুরিয়াপটির বাড়িতে অপরাহ্ণ 
চারিটায় উপস্থিত হুইয়া ঠাকুরের লীলাবিলাস-দর্শনে তৃপ্ত হইলেন। 

সেদিন গুহে ফিরিতে দেরি হইল ; তাই জননী হরিপ্রসগ্রকে কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন | পরমহংসর্দেবের নিকট গিয়েছিলেন শুনিয়া মাতা 

তৎসনাপূর্বক বলিলেন, “সেই পাগলার ওখানে গিয়েছিলে? যে সাডে 

তিনশ ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে 1” গর্ভধারিণীর এই 

কথার উল্লেখ করিয়া হরিপ্রসন্ন মহারাজ পরে বলিতেন, “সতাই মাথা 

খারাপ বটে--এখনও মাথা গরম আছে !” 
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তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে আগত হরিপ্রসন্ন গৃহকোণে বসিয়। 

ঠাকুরকে দর্শন ও তাহার বচনত্বধা পান করিতে থাকেন। ক্রমে ভক্তগণ 
উঠিয়া গেলেন-_ শুধু এক কোণে হরিপ্রসন্ন, আর ছোটখাটটিতে উপবিষ্ট 
ঠাকুর ম্বহ্হাস্যে হবিপ্রসম্নকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । হরিপ্রসন্নও বিদায় 

লইতে উঠিলে ঠাকুর বলিলেন,“তুই কুস্তি লডতে পারিস ? ামার সঙ্গে 
লড়তে পারবি ? দেখি, লড়তো এক হাত !” এই বলিয়া সোজ! হইয়া 
দাড়াইলেন। হরিপ্রসন্নের তখন পালোয়ানের মতে! চেহার1- স্বগঠিত 

বলিষ্ঠ দেহ। তিনি খুব ব্যায়াম করিতেন-_-২০০ ডন ও ২৫০ বৈঠক 
দিতে পারিতেন। আর কুন্তি-লড়াটাকে তাহার ন্যায় যুবকেরই কর্ম 
মনে করিতেন | তাই অবাকৃ হইয়! ভাবিতে লাগিলেন,“ভাল রে ভাল, 

এ কেমন সাধু দেখতে এলাম--সাধু কুম্তি লড়তে চায়!” প্রকান্টে 
বলিলেন, “লড়তে জানি !” ততক্ষণেঠাকুর হাস্মসহকারে পালোয়ানের 

মতো তাল ঠূকিতে ঠুকিতে ক্রমেই হুরিপ্রসন্নের দিকে অগ্রসর হইয়া 
ত্তাহার দুই হস্ত স্বীয় করঘয়ে গ্রহ্ণপূর্বক ঠেলিতে লাগিলেন । অগত্যা 
হরিপ্রসন্নও তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে ক্রমে ঘরের দেওয়ালে চাপিয়া 
ধরিলেন। ঠাকুরের মুখে তখনও মৃহু হাসি আর হস্তে হরিপ্রসন্নের 
করছ্বয়। হুরিপ্রসম্নের মনে হইল; যেন কি একট! অলৌকিক শক্তি 
ঠাকুরের দেহ হইতে সিড়সিড় করিয়া তাহার দেহে প্রবেশ করিতেছে ! 
ত্তাহার শরীর রোমাঞ্চিত ও অবশপ্রায় হইল। ঠাকুর তথ্থন তাহাকে মুক্তি 
দিয়া বলিলেন, “কেমন, হারিয়েছিস তো 1” তারপর নিজের খাটটিতে 

গিয়া! বসিলেন | এক অজ্ঞাত শক্তির নিকট পরাজিত হরিপ্রসম্ন তখন 

অনন্ভূত আনন্দে বিভোর । হ্বল্পক্ষণ পরে ঠাকুর আসিয়! আস্তে আস্তে 
তাহার পিঠ চাপড়াইয়া৷ বলিলেন, “মাঝে মাঝে এখানে আদিস.। 
একদিন এলে কি হয় ?” ইত্যাদি। 

আরও কয়েকবার হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন-_হুই- 
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একবার সেখানে রাব্রিবাসও করিয়াছিলেন। রাত্রে ঠাকুর অল্লই 
আহার করিতেন, ছুই-একখানি প্রসাদী লুচি, একটু পায়েস ও একটি 
সন্দেশ । কেহ উপস্থিত থাকিলে সেও উহার কিয়দংশ পাইত। প্রথম 
রাত্রে হরিপ্রসন্ন আহারের এইরূপ বাবস্থা দেখিয়! খুবই চিন্তিত হইয়া- 

ছিলেন-__তাবিয়াছিলেন, সে রাত্রি উপবাসেই কাটিবে | কিন্তু ঠাকুর 

নহবত হইতে রুটি ও তরকারি আনাইয়া তাহাকে দিলেন; অবশ্য 

হরিপ্রসম্নের মতো! কুত্তিগিরের পক্ষে উহাও যথেষ্ট ছিল না। 

হরিপ্রসন্ন মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকট যান ; আসিতে দেরি হইলে 

ঠাকুরও শরৎ প্রভৃতির দ্বার! ত্তাহাকে ডাকিয়া পাঠান । একদিন সংবাদ 

পাইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, “কিরে, 

কেমন আছিস? আজকাল আসা-যাওয়া! একেবারে কমিয়ে দিয়েছিস__ 

ডেকে পাঠালেও কেন আসিস না?” উতরে হরিপ্রসন্ন সরলভাবে 

জানাইলেন যে, ইচ্ছা হয় না বলিয়াই আসেন না। ঠাকুর ইহাতে 

হাসিলেন মাত্র এবং জিজ্ঞাসা করিলেন: “ধ্যান-ট্যান করিস তো ?” 

হরিপ্রসন্ন জানাইলেন যে, ধ্যানের চেষ্টা করেন বটে, ধ্যান হয় না। 

ঠাকুর তখন তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিহ্বায় কি একটা লিখিয়া 

দিলেন এবং পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। ঠাকুরের স্পর্শে 

সেদিন যেন তিনি বিহ্বল হইয়! গিয়াছিলেন? পা যেন আর চলে না। 

কোনপ্রকারে তিনি পঞ্চবটীতে গিয়া বসিলেন, তাহার পর আর কোন 

বাহ্ৃজ্জান ছিল না। যখন জ্ঞান হইল দেখেন ঠাকুর পার্থ বসিয়া 
গায়ে হাত বুলাইতেছেন ও মুচকি মুচকি হাসিতেছেন | তারপর ঠাকুর 
তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া আসিলেন এবং সাধন সম্বন্ধে বহু উপদেশ 

দিলেন। সেদিন সেখানে আর কেহ ছিল না-_ শুধু ঠাকুর ও হরিপ্রসন্ন। 

ঠাকুর সেদিন তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, অতঃপর প্রত্যহ 
ধ্যান হইবে । অধিকন্ত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া 
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বলিয়াছিলেন, “গ্যাখ, তোর] হলি মায়ের লোক; তার অনেক কাঁজ 

তোদের করতে হবে। কাকে ঠোকরানো। ফল মায়ের পূজায় লাগে 
নারে। তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি ।*** সোনার মেম্নেমানুষ 
তক্তিতে গড়াগড়ি গেলেও সেদিকে ফিরেও তাকাবি না 1” 

১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট জন্মাষমীর দিনে হরি প্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে 

উপস্থিত ছিলেন | সেদিন গিরিশবাবু সদলবলে আসিয়া সন্ধ্যার 

পর স্বরচিত “কেশব কুরু কুরুণা দীনে” ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিয়া- 
ছিলেন । সঙ্গীত শুনিয়। ঠাকুরের ভাব হয় এবং ছুই নয়নে প্রেমাশ্রু 
বহিতে থাকে । তিনি ভাবাবস্থায় গিরিশবাবৃকে আলিঙজন করেন ও 

তাহার ক্রোড়ে উপবেশন করেন | গিরিশবাবু চলিয়া গেলে অনেক 

রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া! ঠাকুর হরিপ্রসন্নকৈ বলিলেন, “রাত অনেক 
হয়েছে); আর যেয়ে কাজ নেই । আজ এখানেই থেকে য1।” হরি প্রসন্ন 
সেরাত্রি কালীবাড়িতেই থাকিয়! গেলেন | মাঝ রাত্রে জাগিয়া দেখেন, 

ঠাকুরের ঘুম নাই, “যা-মা” করিতেছেন আর মশারির চারিপার্ে 
ঘুরিতেছেন | হরিপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন, “ইনি কি পাগল হলেন 

নাকি? ঘুম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল “মা মা” করছেন । লোকে যে 
বলে পাগলা বামুন, এতো দেখছি সত্যই |” পরদিন বাড়ি যাইতেই 
তাহার এক দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল রাত্রে কোথায় ছিলি 1” 
কালীবাড়িতে ছিলেন স্ুনিয়া বলিলেন, “এঁ পাগলা বামুনটার কাছে 
বুঝি? ওরে; তার কাছে যাসনি, যাসনি। সে লোকট] পাগল। 
আমি প্রায়ই এ ঘাটে গঙ্গাক্ান করতে যাই। ভার সব দেখেছি, সব 

জানি।” হুরিপ্রসন্ন সব শুনিয়া শুধু হাসিলেন। 
হরিপ্রসন্ন প্রথন যেদিন ঠাকুরের মুখে শুনিলেন+ “যে রাম, যে কৃষণ, 

সে-ই এ শরীরে রামকষ”-সেদিন তাহার তেমন বিশ্বাস হয় নাই। 
মনে বরং এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছিল: “তা| একটু আবোলতাবোল 
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বললেই বা, লোকটি তো ভাল, সরল!” পরে একদিন স্বকক্ষে 

দণ্ডায়মান ঠাকুর গম্ভীরভাবে রাসলীলা ও গোপীদের শ্রীকষ্ণপ্রেমের 
ব্যাখ্যাচ্ছলে যখন বলিলেন, যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করেছিল? সে-ই 
এই শরীবটাতে আছে”" সেদিন ঠাকুরের মুখ-চক্ষুর ভাব ও কথার 
ভঙ্রিতে এমন একট। সংক্রামক দৃঢ়প্রত্যয়ের ছাপ ছিল যে, হরিপ্রসন্ন উহা 

স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। আর একদিন 

শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে আদিষ্ট হইয়। হরিপ্রসন্ন এরূপ সবলে 
টিপিতে লাগিলেন যে, বাখিত স্বরে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “ওরে, 
আস্তে আত্তে।” সম্ভবতঃ এ দিনেই কোন্নগর হইতে আগত এক 

তত্রলোক প্রসঙ্গান্তে চলিয়া গেলে ঠাকুর বলিলেন, “আমি সকলের 
অন্তর কাচের আলমান্ির মধ্যে জিনিসপত্র রাখলে যেমন দেখা যায়: 

ঠিক তেমনি দেখতে পাই |” কথা শুনিয়া ভীতমনে হরিপ্রসন্ন ভাবিলেন, 

“তা হলে তে৷ আমার ভেতরও কি সব আছে দেখতে পাচ্ছেন |” 

এরূপ চিস্তা বভই অস্বস্তিকর; তবে হরিপ্রসন্নের এইটুকু তর্স ছিল 
যে, ঠাকুর প্রত্যেকের ভালটাই বলিতেন, মন্দটা বলিয়া তাহাকে 
অপ্রস্ত্ত করিতেন ন1। 

যুবক হরিপ্রসন্নের মনে প্রশ্নের অবধি ছিল না। একদিন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ঈশ্বর সাকার ন1 নিরাকার ?” শ্রীগুর উত্তর দিলেন, “ঈশ্বর 
সাকারও নিরাকারও- আবার সাকার নিরাকারের পারও | যা কিছু 

দেখছিস, সবই ঈশ্বর |” সেই অপূর্ব বাণী শুধু শব্রাশিরূপেই শিষ্ঠের 
কর্ণে প্রবেশ না করিয়া একটা অজ্ঞাতশক্তি-মিশ্রিত হুইম় তাহার 

মনোরাজো প্রবেশপূর্বক সেখানে আবাস স্থাপন কৰিল । এই জ্ঞানকে 

তিনি পরে অতি উচ্চ জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতেন এবং ঘটনাটি 

এইরূপ আবেগভরে বর্ণনা করিতেন ষে, ম্বতই মনে হইত যেন উহা শ্ধু 
পুনরুল্লেখমান্্ নহে, পরস্ত অনুভূত সত্যের কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ | মনে 

নী 
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রাখিতে হইবে যে»হরি প্রসন্ন কান্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকের 

মতবাদ অবগত ছিলেন এবং স্বয়ং তর্ক করিতে ভালবাসিতেন | 'একদিন 

ঠাকুরকে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেনঃ “মশায়ঃ আপনি কি জানেন? 

আপনি কি এসব বই পড়েছেন?” ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, “তুই কি 

বলছিস? বই-টই সব ফেলে দে--ওতে জ্ঞান নেই,ওগুলে! সব অবিদ্যা |” 
হরিপ্রসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে শেষ দর্শন করেন এক রাত্রে। তখন 

ঠাকুরের গলরোগর প্রারস্তাবস্থা । অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে পড়িতে 
চলিয়! যান এবং সেখানেই ঠাকুরের লীলাবসানের সংবাদ প্রাপ্ত হন। 

খবর বাকিপুরে পৌছিবার পূর্বদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, ঠাকুর 
সশরীরে সম্মুখে দণ্ডায়মান । অবশ্য তখন তিনি এই দর্শনের তাৎপর্য 
হদয়ম করিতে পারেন নাই। পরদিবস সংবাদপত্রে সবিশেষ জানিতে 
পারিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বল] যাইতেপারে যেস্বামীজীর দেহত্যাগকালেও 

স্তাহার অনুরূপ দর্শন হইয়াছিল | হরিপ্রসন্ন তখন' এলাহাবাদে 

গুভ্স্শেভ রোডের উপর '্্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে থাকেন | ঠাকুর-ঘরে 
ধ্যানকালে তিনি দেখিলেন, স্বামীজী ঠাকুরের ক্রোডে উপবিষ্ট। 
দেখিয়! ভাবিলেন, “এ আবার কি!” যথাসময়ে বেলুড় হইতে সংবাদ 
আসিলঃ স্বামীজী মহাসমাধিলাভ করিয়াছেন । 

পুন হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া হ্রিপ্রসন্ন ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্দে 
গাজীপুরে ডিট্টিিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন । গাজীপুরে অবস্থানের 
স্বযোগে তিনি কয়েকবার পওহারী বাবাকে দর্শন করেন । গাজীপুর 

ব্যতীত এটোয়া, বুলন্দশহর, মীরাট ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি স্থলেও 

তিনি কার্ধোপলক্ষে অবস্থান করেন | যখন যেখানেই ধাকুন না কেন, 
তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন । এইরূপে একবার 
এটোয়াতে ছিনি ম্বামীজীর দর্শন পান । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ছুটির শেষে 

বাঁকিপুর হইতে কর্মস্থলে ফিরিবার পথে বক্সার স্টেশনে তিনি অকস্মাৎ 
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শিবানন্দজীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং পরে কাশীধামে বংশী দত্তের 

বাটাতে পুনরায় তাহাকে দেখিতে যান | গাজীপুরে একবার অভেদা- 

নন্দজী তাহার অতিথি হইয়াছিলেন । এটোয়াতে এক সময়ে হবোধা- 
নন্দজী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মঠের আধিক অবস্থ| বুঝাইয়া 

দিলে তিনি তদবধি মঠের সাহায্যকল্পে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে 

৬০২ টাকা করিয়া পাঠাইতে থাকেন । ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দে বিরজানন্মজী 
্রঙ্কাইটিস্ ও হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়! বৃন্দাবন হইতে এটে। শহরে 

তাহার গৃহে উপস্থিত হন। পরে প্রেমানন্দজীও সেখানে যান । 

হরিপ্রসন্ন স্বভাবতই অর্থব্যয়ে মুক্তহঘ্ত ছিলেন | তাহার এঁকান্তিক 
যত্বে বিবজ্জানন্দ এক মাসের মধ্যেই পূর্ণস্বাস্থ্যা লাত করিলেন । 

ইহার স্বল্পকাল পরেই হরিপ্রসন্ন কর্মত্যাগ করিয়া! আলমবাজার মঠে 

গুরুভ্রাতাদ্দের সহিত মিলিত হইলেন । মাতার ভরণপোষণের স্থায়ী 

বাবস্থা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পাঠের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাহাকে এতদিন 

চাকরি করিতে হইয়াছিল । এই সময়ে এই দুই প্রয়োজনের অনুরূপ 

অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় তিনি সাংসারিক কর্তব্যভার হইতে মুক্ত হইলেন । 
আলমবাজার মঠে তিনি অতি নর ও দীন ব্রহ্মচারিবেশে থাকিতেন-_ 

হঠাৎ দেখিলে কেহই মনে করিতে পারিত না যে; ইনিই একদা উচ্চ 

রাজকর্মচারীর পদে অধিষিত ছিলেন । মঠের আবশ্যকীয় কর্মসমাপনাস্তে 

তিনি নিজের ঘরে নিবিষ্টমনে ধ্যানে অগ্র থাকিতেন। ১৮৯৭ অবে 

স্বদ্রেশপ্রত্যাগত আচার্য শ্বামী বিবেকানন্দ যখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 

ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রসম্ন মহারাজ তাহার আহ্বানে 

স্তাহার সহিত মিলিত হইয়া দেরাছুন; রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে গমন 

করেন | 2অতঃপর মঠে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে স্বামীক্রীর 

নির্দেশানুসারে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে যথাবিধি সন্ন্যাসগ্রহ্ণপূর্বক 

বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন। 
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আলমবাজার হইতে মঠ বেহ্ছুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থানান্তরিত 
হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দও তথায় আগমনপূর্বক স্বামীজীর আদেশে 
মঠের জন্য ক্রীত ভূমিতে গৃহনির্মীণকার্ষের ভার গ্রহণ করেন । এইজন্য 
তাহাকে জমির মাপ, বাড়ির নক্সা, আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ- 
নির্ধারণ ইত্যাদি সমস্ত কার্ধই ম্বহন্তে করিতে হইত; অতএব গল্প- 

গুজবের বড় একটা সময় পাইতেন না, আঁর তিনি উহা ভালও 

বাসিতেন না। নীলানম্বরবাবুর বাটীতে অবস্থানকালে তাহার জননী 

তাহাকে দেখিতে আদিলে শিষ্জপ্রায় সরল বিজ্ঞান মহারাজ বড়ই 

বিব্রত হয়! ভাবিতে লাগিলেন, এই অভিনব পরিবেশের মধো মা 

না জানি কি একট] কাণ্ড করিয়! ফেলিবেন ; কাজেই আত্মগোপনই 
কর্তব্য বলিয়া! স্থির করিলেন । এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার সহিত 

মাতার প্রতি শৈশবোচিত ভয় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত হইয়1 স্বামী বিজ্ঞানা- 

নন্দের চরিত্রকে সেদিন গুরুত্রাতার্দের নিকট বডই চিত্াঁকর্কক করিয়া 

তুলিয়াছিল। অবশেষে সকলের একান্ত আগ্রহে তিনি এক নিভৃত 
স্থানে জননীকে প্রণতি জানাইলেন। 

শ্বামীজীকে তিনি যেমন ভালবাসিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন । 

স্বামীজীকে বিরক্ত দেখিলে তিনি নিকটে না যাইয়া দুরে দূরে 
থাকিতেন--আহ্বান করিলে বলিতেন, “এখন মশায় কাজে থুব 

ব্স্ত আছি; পরে আসব |” বেলুড়ের নবনিগিত মঠের দ্বিতলে স্বামীজীর 
পাশের ঘরেই তাহার শয়ন-স্থান ছিল | রাত্রে পদশব্দে পাছে স্বামীজীর 

অস্থবিধা হয়ঃ এই ভয়ে তিনি পা-টিপিয়! চলিতেন। তাহারই ঘরের 

সম্মুখে গঙ্গার দিকের বারান্দায় স্বামীজী ভ্রমণ করিতেন | এক রান্রে 
তিনি এইভাবে পদচাররণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল গ্কনগুন করিয়া. 

গাহিয়াছিলেন, “মা ত্বং হি তারা; তুমি ব্রিগুণধরা পরাৎপর]” 

ইত্যাদ্দি। এই সকল স্মৃতি বিজ্ঞান মহারাজের মনে এতই জাগন্ক 
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ছিল যে, পরবর্তা কালেও তিনি এ স্থানগুলিতে স্বামীজীর উপস্থিতি 
অনুভব করিয়া বলিতেন, “ম্বামীজী এখনও তার ঘরে আছেন । আমি 

তো তার ঘরের পাশ দিয়ে যাকার সময় খুব পা-টিপে টিপে চলি, যাতে 

তার কোন অহ্বিধা না হয়; আর গার ঘরের দিকে বড় একট 

তাকাই নে, পাছে চোখা-চোখি হয়ে যায়।” অমনি কৌতৃহলী কোন 
শোতা যদি প্রশ্ন করিতেন, “এখনও স্বামীক্জীকে দেখতে পান ?” তবে 

নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর আসিত, “তিনি রয়েছেন, আর দেখতে পাব ন1?” 

এইরূপ দৃঁ বিশ্বাসের পশ্চাতে ছিল আরও বন্ু অনুভূতি । এক 

রাত্রে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যেন স্বামীজীর কক্ষে আলে। জলিতেছে। 

প্রথমে তাহার মনে হইল, হয়তো স্বামীজী নিশীথে অধায়নাদি করিতে- 

ছেন। ওৎ্হ্ৃক্যবশতঃ দ্বারের মধা দিয়া অত্ন্তরে দষফটিপাতপূর্বক 
তিনি দেখিলেন স্বামীজী ধ্যানস্থ, আর তাহারই অঙ্গের আভায় কক্ষ 

উদ্ভাসিত । আর একটি ঘটনার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন | স্বামী 

বিজ্ঞানানন্দের এুঁকাস্তিক পরিশ্রম ও স্থাপত্যকৌশলে মঠের মুল বাটা 
এবং পৃজাগৃহ সমাপ্ত হইলে তাহার প্রস্তাবে ন্বামীজী গঙ্গার ধারে 

পোস্তানির্াণের বাবস্থা করিতে বলিলেন । এই কার্ষে নিযুক্ত থাকা 

কালে এক দ্বিপ্রহরের ভাটার সময় রৌদ্রে দণ্ডায়মান বিজ্ঞানানন্দ 
মহারাজ গলদর্ম হইয়! নিবিষ্টমনে কার্ধ পরিচালন করিতেছেন, 
যাহাতে জোয়ার আসিবার পূর্ধেই আরব্ধ কর্ণ সমাপ্ত হইয়া যায়; 
তাই জল-পিপাসায় ক শুষ্ক হইলেও স্তানত্যাগ অসম্ভব | উপরে 

দ্বিতলে অস্থস্থ স্বামীজী চিকিৎসকের বিধিমত বরফ দিয়া দুধ পান 

করিতেছিলেন ; পাত্র নিঃশেষিত হহয়। গিয়াছে, এমন সময় পোস্তার 

দিকে দৃষ্টি পভায় সেবকের হস্তে শূন্য পাত্রটি দিয়া বলিলেন, “পেসনকে 
গিয়ে দে ।” গ্রাসটি পাইয়া হুরিপ্রসন্ন মহারাজ হৃঃখিতমনে ভাবিলেন, 
“এই অবস্থায়ও ন্বামীজী বাঙ্গ করিতেছেন 1” তথাপি আদেশপালণ 
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ও প্রসাদধারণ করা উচিত, এই বিবেচনায় অবশিষ্ট ছুই-চারি ফোটা 
যাহা ছিল তাহাই পান করিলেন। আমশ্চর্ষের বিষয়, মুখে যেন 
কে হ্বধা ঢালিয়! দিল--পিপাসা তখনই দূর হুইয়া গেল এবং শরীর 
স্নি্ধ হইল । 

বিজ্ঞান মহারাজ শ্রীত্রীমায়ের মহিমা প্রথমে তত অনুভব করিতে 

পারেন নাই । ম্বামীজীর নিকটই উহা! শিক্ষা করেন । ঘটনাটি তিনি 
নিজেই বর্ণনা ককিয়াছেন-_-“আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বেশী যেতাম 
ন]| তা ম্বামীজী কি করে জানতে পারেন | একদিন তিনি আমাকে 

জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে ? আমি বললাম, 

“না, মশায় |” ম্বামীজী বললেন, এএক্ষুণি যাও, প্রণাম করে এস । 

আমি তে মাকে প্রণাম করতে চললাম । মনে মনে ভাবছি কোন 

প্রকারে একটা টিপ করে প্রণাম করে চলে আসব । যাকে প্রণাম 
করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বললেন; “সেকি পেসন্ন! সাষ্টাঙ্গ 

হয়ে প্রণাম কর-মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা। আমি আবার সাষ্টা 

হয়ে প্রণাম করে চলে আসি। আমি কিন্তু ভাবতেই পারি নি যে; 

স্বামীজীুআবার পেছনে পেছনে আসবেন |” 

স্বামীজীকে এতটা সমীহ করিয়া চলিলেও উভয়ের মধো সহজ 

সরল রসিকতারও অভাব ছিল না। একদিন স্বামীজী বলিলেন, 

“পেন, দেশকালের উপযোগী করে নৃতন স্মৃতি লিখতে হবে. বুঝলে ? 
পুরাণো স্মৃতি আর চলবে না।” হরিপ্রসন্ন মহারাজ অমনি উত্তর 

দিলেন, “মশাই, আপনার স্থমতি চলবে কেন, দেশ নেবে কেন 1” 

স্বামীজী যেন অভিমান-ভবে ছোট ছেলেটির মতে। মহারাজকে ডাকিয়। 

বলিলেন, প্রাখাল, শোন শোন ! পেসন বলে, আমার কথা নাকি 

দেশ নেবে না1” মহারাজ উপযুক্ত মধ্যস্থের মতে] বলিলেন, “পেসন 

কিজানে? ও ছেলেমান্ুষ। তোমার কথ! দেশ একদিন নিশ্চয়ই 
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নেবে 1” স্বামীজীর তখন কত আনন্দ! বলিলেন; “শুনলে, পেসন ? 

দেশ আমার কথ নেবেই।” 

মঠের কার্ধ-সমাপনাস্তে শ্বগমীজীর আদেশে তিনি ১৯০০ শ্বী্টাব্দের 

শরৎকালে তীর্থরাজ প্রয়াগে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন । তিনি 

প্রথমে মুঠিগঞ্জে ত্বাহারি বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদাঁর মহাশয়ের 
অতিথি হন। কিয়ৎকাঁল তথায় অতিবাহিত হইলে শরৎ চন্দ্র মিত্র 

প্রমুখ কয়েকজন যুবকের অনুরোধে গুড্স্শেড রোডের উপর তাহাদের 

প্রতিঠিত ব্রহ্গবাদিন্ ক্লাবে? চলিয়া যান। ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে তাহার 
যে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, উহ! তপস্যা ও সাধনায় পরিপূর্ণ । 
রন্ধন ও পান্রাদি পরিষ্কার প্রভৃতি দৈননিন গৃহকর্ম তাহাকেই করিতে 
হইত ; বাটীতে জলের কল না থাকায় প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল 

আনিতে হইত। ব্রান্ষমুহূর্তের পূর্বেই শয্যাত্যাগান্তে তিনি কয়েক 
ঘণ্টা ধানে কাটাইয়া পূর্বাহের অবশিষ্টাংশ পৃঙ্কা ও অধায়নাদিতে 
বায় করিতেন । অধায়নে তিনি এতই তন্ময় হইতেন যে সময়ের জ্ঞান 

থাকিত ন| বা কাহারও আগমনে উহার ব্যাঘাত হইত না। ইহারই 

এক সময়ে তিনি পণ্ডিত ভগবৎ দত্তের নিকট বেদাধ্ায়ন করেন । 

্রস্থাদির জন্য শ্রীশচন্দ্র বহর পুম্তকাগার তাহার জন্য সর্বদ1 উন্মুক্ত 
থাকিত। অপরাহুও প্রধানত£ ধ্যানেই কাটাইয়! তিনি সন্ধ্যায় ক্লাবের 

কার্ষে মন দিতেন এবং এ সময়ে আগন্তক বালকদিগকে গীতা পড়াই- 

তেন। ক্লাব তখন ত্বাহারই যত্ব ও তিক্ষালন্ধ অর্থে পরিচালিত হইত | 

উপদেশ চাছিলে স্বল্পভাষী বিজ্ঞান মহারাজ ছু-চার কথায় উত্তর দিতেন 
কিংব। নীরব থাকিতেন । পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, “ছেলেবেলায় 

“বর্ণপরিচয়ে* যা যা পডেছ, তাই জীবনে সাধন কর-_-অর্থাৎ “সদ সত্য 

কথা কহিবে» “পরের দ্রবা না বলিয়া! লইলে চুরি কর! হয়'-_এই দুইটি 
নীতি যদি সাধন করতে পার, আর সবই তাহলে সহজ হয়ে যাবে 1” 
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আপনাতে ডুবিয়া যাওয়াই ছিল তাহার সাধনার উদ্দেশ্য | তিনি 

প্রতি কার্ষে ছিলেন নীরব, নিয়মান্ববতাঁ ও একনিষ্ঠ । বৃথা গল্পগুজবে 

তিনি সময় নষ্ট করিতেন ন।» কিংবা বিনা-প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের বা 
ভক্তদের গৃহে যাইতেন না। ক্লাবে তাহার তিন বৎসর বাসের পর 

গৃহন্বামী উহ] হস্তাত্তর করিতে উদ্যত হইয়াছেন জানিয়া বিজ্ঞানানন্দজীর 
অকৃত্রিম বন্ধু মেজর বামনদাস বস্ তাহার প্রয়াগবাস নিষ্কণ্টক করিবার 

উদ্দেশ্যে স্বয়ং গৃহখানি ক্রয় করিয়া সামান্য ভাডায় ক্লাবকে ব্যবহার 

করিতে দেন এবং জলের কলের অভাব আছে দেখিয়! তাহাও দূর 

করেন। পরে ইহ1 স্মরণ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, 

“শ্রাশবাবুরা (শ্রীশবাবু ও তাহার ভ্রাতা রামদাসবাবু ) এলাহাবাদে না 

থাকলে আমার এখানে থাকা অসম্ভব হত ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশান্বসারে তিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সর্বদাই অতি 
সাবধান ছিলেন। আশ্রমের অভ্যান্তরে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। 

একবার তাহার সহোদরা তাহাকে দেখিতে আপিলে আশ্রমের বাহিরে 

ধর্মশালায় সাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল | আর একদিন আশ্রম- 

কর্মে নিযুক্ত মেথর স্বয়ং না আসিয়া তাহার কন্যাকে পাঠাইলে তিনি 

মেয়েটিকে বলিয়া দিলেন; সে যেন তাহার পিতাকে জানাইয়৷ দেয় যে, 
আশ্রমে আর মেথরের আবশ্যক নাই । পরে মেথর আসিয়! অনুনয়" 

বিনয় করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন যে, অত:পর হয় সে নিজে কাজ 

করিবে কিংবা! পুরুষ কাহাকেও পাঠাইবে। জ্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই 

কঠোর নিয়ম তিনি বৃদ্ধ বয়সেও পালন করিয়াছিলেন । দেহুত্যাগের 

স্বল্লকাল পূর্বে জনৈকা ভক্তিমতী মাকিন মহিলা প্রয়াগে আসিয়া তাহার 
অনুপস্থিতিকালে তাহার জন্য আশ্রযেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর যথাকালে উক্ত মাইল] বৃদ্ধ শ্বামীজীকে আনিবার জন্য রেল 

স্টেশনে উপস্থিত হইতেই তিনি নির্দেশ দিলেন .যে, তিনি আশ্রমে 
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থাকিতে পাইবেন না। লোকাচারে এইরূপ অনমনীয় মনোভাব 

প্রকাশিত হইলেও মাতৃজাতির প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ ছিল ন1) 

এমন কি, ভগবানের মাতৃভার্বেই তিনি সমধিক আকৃষ্ট হইতেন | 

আশ্রমে ভিনি বছবার ৮কালী, ৮দুর্গা, ৮জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর 

পৃূজ! করিয়াছিলেন | 

স্বামীজীর প্রতি তাহার যে শ্রীতি ছিল, তাহ] তদীয় তক্তদের 
প্রতিও প্রসারিত হইত । সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব হইতেই (১৯০৮) 
তক্তরাজ মহারাঁজকে (স্বামী সদাশিবানন্দ ) রাত্রিতে আশ্রমে থাকিতে 

দিয়! বিজ্ঞান মহারাজ বলিয়াছিলেন, “ম্বামীজীর কোন চেলা যদি 

আরামে থাকতে পারে, তা দেখ! আমার একান্ত কর্তবা |” স্বামী 

সদাশিবানন্দ পরে অস্বস্থ হইলে স্বাঙ্গী বিজ্ঞানানন্দ পদব্রজে প্রায় তুই 
মাইল দূরে কর্ণেলগঞ্জে তাহাকে দেখিতে যাইতেন। তাহার একান্তিক 
যত্বে ১৯১০ শ্বীষ্টাবে স্থায়ী মঠ-স্থাপনের জন্য চারি “সহত্ব মুদ্রাবায়ে 

মুঠিগঞ্জে একটি বাড়ি করা হয় এবং উহ্ারই সম্মুখে সদর রাস্তার অপর 
দিকে এক খণ্ড পতিত জমিও সেবাশ্রম-স্থাপনের জন্য তিন শত টাকায় 

ক্রয় কর] হয় । পরে উহ্থার উপর দাতবা চিকিৎসালয় নিমি্ত হয়। 

১৯১০ শ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে উক্ত নিজন্ব ভবনে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় | এ 

বৎসরই বিজ্ঞানানন্দজীকে কনখল সেবাশ্রমে গৃহনিমাণাদির জন্য তথায় 

যাইতে হয়। 

১৯১৬-১৮ শ্রীষ্টাবকে তিনি রক্তামাশয়ে খুব ভূগিয়াছিলেন | অপরকে 
কষ্ট দিতে পরাত্ধুখ ও দর্বদা আপনভাবে থাকিতে অভ্যান্ত বিজ্ঞান 
মহারাজের এ সময়ের অবস্থা যেমন কষ্টদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ | 

দীর্ঘকাল রোগঘন্ত্রণায় ভুগিতে থাকিলেও তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ 

ন1! করিয়া নিজ কক্ষে একাকী শয়ন করিয়। থাকিতেন। কাহাকেও 

আদিতে দেখিলে ওষ্ে অঙ্ুলি স্থাপনপৃবক ইঙ্গিতে জানাইতেন, “কথ! 
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কহিও না1।” আবার অল্প পরেই হস্তসঞ্চালনপূর্বক আদেশ দিতেন, 
"চলিয়। যাও।” আহার প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন | ঘরে এক কুঁজা 

জল থাকিত + পিপাঁসা পাইলে নিজেই জল গডাইয়া পান করিতেন । 

প্রথমে এলোপাথিক মতে চিকিৎসা হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে 

আরোগা না হওয়ায় হোমিওপ্যাথি আর্ত হয় এবং উহাতেই রোগের 

উপশম হয়। তদবধি হোমিওপাথির ' উপর তীহার বিশ্বাস জন্মে । 

তবে অস্থখ হইলেও তিনি সহজে ডাক্তারের সাহাষা লইতেন ন]। 

এই ভাব তাহার চিরকালই ছিল । শেষ বয়সে তাহার পা ফুলিয়াছ্ে 
দেখিয়া বেলুড় মঠে জনৈক সাধু তাহাকে বলিয়াছিলেন, “একজন 
ডাক্তার দেখালে ভাল হয়।” তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন” 

“আমার ডাক্তারের উপর মোটেই বিশ্বাস নেই ।” সাধুটি জানাইলেন 

যে, একজন খুব বড় ডাক্তার মঠে যাতায়াত করেন, ত্াহাকেই ডাকা 
হইবে । বিজ্ঞানানন্মজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার চেয়ে বড় ডাক্তার 

মাছে?” উত্তর হইল, “নীলরতনবাবু তার চেয়ে বড |” আবার প্রশ্ন 
হইল; *কার চেয়ে বড় ?” উত্তরঃ “তার চেয়ে বড় এখানে আর কেউ 

নেই ।” বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন বলিলেন "একজন আছেন, তিনিই 

হচ্ছেন ঠাকুর) তার চেয়ে বড় আর কেউ নেই।” বস্ততঃ ঠাকুরের 
উপরই তিনি সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতেন এবং কথাবার্তায় 

উহাই প্রকাশ করিতেন | 

তিনি পূর্বে আশ্রম হইতে বড় একটা বাহিরে যাইতেন না। কিন্ত 
আরোগালান্ডান্তে তাহার ভ্রমণের মাত্রা এতই বাড়িয়াছিল যে, 

্স্থ হইবার কয়েক মাস পরে তিনি যখন বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশী- 
ধাষে যান, তখন একদিন বেডাইতে বেড়াইতে সারনাথে উপস্থিত 

হন। আরনাঁথের মিউজিয়ামে গাইড (প্রদর্শক ) বিভি্নবস্ত-প্রদর্শন- 
বাপদেশে তাহাকে একটি বিশেষ বুদ্ধমুতির সম্মুখে লইয়া! আধিলে 
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তিনি সেখানে এক দিবাদর্শন লাভ করেন। সেই মুত্তিতে বৃদ্ধের 
জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যস্ত জীবনবৃত্তান্ত বধিত ছিল। 
বৃত্তাস্তটি স্তরে স্তরে অনুধারক্ন করিতে করিতে তাহার নিকট 

হইতে সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড অন্তহিত লইয়া গেল এবং তিনি নিজে যেন 
একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় এক নিরাকার জ্যোতিসমুদ্রের কুলে 

দাভডাইয়। এ জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার সতা৷ 

যেন সেই সমুদ্ধে বিলীন হইল--রহিল শুধু শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দ । 
এই ভাব কতক্ষণ ছিল তাহা তিনি জানেন না। গাইড: তাহাকে 

অগ্রসর হইতে বলিলে তিনি যন্ত্রবৎ চলিলেন বটে ? কিন্তু তখন তিনি 

এক নেশায় বিভোর | এই ভাবের নেশা তাহার তিন দিন ছিল। 

তিনি বলিয়াছিলেন যে; অন্যত্র তীর্থাদিতে বছ অন্নুভব হুইয়া থাকিলেও, 

এই রকমটি পূর্বে কখনও হয় নাই। আর একবার তিনি স্থির 

করিয়াছিলেন যে, সারনাথ দেখিয়! পরে ৮বিশ্বনাথদর্শনে যাইবেন | 

কিন্তু সারনাথ হইতে ফিরিবার পথে মনে হইল, “কি হইবে যাইয়া ? 

বিশ্বানাথ তো এক পাথরের ঢেল! ছাড়া আর কিছুই নন।” যাহ 

হউক, পূর্ব অভিপ্রায়়ান্বসারে শেষ পর্বস্ত বিশ্বনাথমন্দিরে যাওয়া হইলে 
তিনি দেখিলেন; সেখানে বিশ্বনাথ-লিঙ্গ নাই, জীব জগৎ কিছুই নাই-_ 
এক নিরাকার সত মাত্র বি্যমান | 

কাশীতে আর এক সময়ে তিনি ৮বিশ্বনাথের দর্শন পান | সেবারে 

সেবাশ্রমের বাটানির্নাণের জন্য তিনি এলাহাঁবাদ হইতে কাশীতে যান 

এবং স্টেশন হইতে একক করিয়া! সেবাশ্রমের দিকে অগ্রসর হন। পথে 

এক মোড়ে গাড়ি উলটাইয়৷ তিনি পড়িয়া যান | তাহার এক পা 

চাকার মধো ঢুকিয়া যায় ও উহ্থার উপর একটি ভারী বাক্স পড়ে। 

আঘাত খুবই লাগিয়াছিল। তিনি কোন প্রকারে সেবাশ্রমে ফিরিয়। 
আসিয়! ডাক্তার দেখাইলেন । আঘাতের ফলে ক্বাহার জর হইল এবং 
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বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 

"হা বিশ্বনাথ, ঠাকুরের কাজের জন্য তোমার রাজত্বে এলাম-_নিংম্বার্থ 
কাজ। তা এরকম হল? কাজের ক্ষতি হচ্ছে।” পরে দ্বিগ্রহর 

রাত্রে ত্বপ্রে দেখেন, জটাজুটমণ্ডিত শিব মৃছ্মন্দ-হাস্যসহকারে তাহার 

দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ভাবিলেন শিব তাহাকে লইয়! 
যাইতে আসিয়াছেন। তাই বলিলেন, “কি শিবঠাকুর, আমাকে 
কি নিতে এসেছেন? এখন আমি যাব না, ঠাকুরের কাজ আছে, 
তাই আগে করতে হবে ।” কিন্তু সেকথা কে শুনে? শিব হাসিতে 

হাসিতে অগ্রসর হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সে 

হিমস্পর্শে তাহার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। শিবকে তিনি 
বলিলেন, “এখন তবে এস ; ঠাকুরের কাজ করতে হবে।” পরদিন 

উঠিয়া দেখেন জরও নাই, পায়ের বাথাও নাই, সব সারিয়া 

গিয়াছে। 

এই সঙ্গে! এলাহাবাদের একটি দর্শনের উল্লেখ করিয়া আমর! 
প্রসঙ্গান্তরে যাইব । তখন শীতকাল। প্রতাহ শেষ রাত্রে উঠিগ্সা 

তিনি গঙ্গাক্সান করিতেন । সেই দিনও ব্রিবেণীসঙ্গমে স্ানান্তে গঙ্গার 

স্তব করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন এক দিব্য- 

শ্রীমণ্ডিতা বালিকা তিনটি বেণী ছুলাইয়] তাহার সম্মুখে চলিতেছেন । 
প্রথমে তিনি উহ। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু 
অকস্মাৎ সেই মৃতি অন্তহিত হওয়ায় তিনি বুঝিলেন, ইনিই ব্রিবেণী- 

মায়ী__অনুগ্রহপূর্বক তাহাকে দর্শন দিয়া গেলেন । 

১৯১৮ অন্দে তাহার মাতা প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভন্লান করিতে আসেন। 

সেইবার পুত্রের সেবায় শ্রীত হইয়া তিনি তাহাকে প্রাণ তরিয়! 
আশীর্বাদ করেন । মায়ের আশীবাদ কত তুরমূলা তাহা বিজ্ঞানানন্দজী 
জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “গর্ভধারিণী খুশী থাকিলে ঠাকুরও 
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শীঘ্র কৃপা করেন ।” কুম্ত হইতে ফিরিবার অন্পকাল পরেই, ১৯১৯ 
ঘীষ্টাব্ধে তাহার জননী দেহত্যাগ করেন । 

বেলুড়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্ন*কেবল বিশেষ কার্ধোপলক্ষে ই"মাসিতেন 

এবং এ গ্ভাবেই কাশী ও কনখলে যাইতেন। এতদ্বাতীত তাহার 

সন্নাসজীবনের অধিকাংশ সময়ই প্রয়াগে অতিবাহিত হইয়াছিল | 

সে জীবনে বৈচিত্রা না থাকিলেও গভীরতা ছিল--ধাযান, জপ, তপস্য। 

ও বিছ্যান্শীলনে উহার প্রতিযুহূর্ত পরিপূর্ণ ছিল | প্রয়াগের গরমে 
দ্বিপ্রহরে ব্রন্বাদিন্ ক্লাবে'রদোতলার এক কক্ষে বসিয়া তিনি বাঙ্গলাতে 

“জলসরবরাহের কারখান।” ও দ্সূর্ধসিদ্ধান্ত? লিখিয়াছিলেন | এ সময়েই 
সবরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ'-এর 
হিন্দী অনুবাদ এবং উহার কয়েক বৎসর পূর্বে “দেবী ভাগবত? ও 

ুহজ্জাতক? ইংরেজীতে অন্ববাদ করিয়! ছাপাইয়াছিলেন । শরীর- 
ত্যাগের দশ-বার দিন পূর্ব পর্বস্ত তিনি “রামায়ণের* ইংরেজী অনুবাদে 

ব্যাপৃত ছিলেন এবং উহার কিখদংশ প্রকাশিতও হইয়াছিল । কার্ধটি 

অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন | এই অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি 

বলিয়াছিলেন, “যখন আমি রামায়ণ লিখতে বসি? তখন জগৎ ভুল হয়ে 

যায়ঃ আর সামনেই রাম, লক্ষণ, সীতা ও মহাবীরকে প্রত্যক্ষ 

দেখিতে পাই |” 

১৯১৯ শ্বীষউ'ব্ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আহ্বানে তিনি ম্বামীজীর 

মন্দির-নির্সাণার্থে বেলুভে আগমন করেন। স্বামীজীর প্রতি অসীম 
তক্তির সহিত মহাঁরাঁজেরও প্রতি অনুপম শ্রদ্ধা-ভালবাসা মিশ্রিত 

হইয়! ক্তাহাকে এই কার্ধে প্ররোচিত করিয়াছিল | তিনি একদিন 

বলিয়াছিলেন যে, মহারাজের সহিত তাহার ভাবগত সাদৃশ্যও ছিল-_- 
তাহাদের উভয়েরই বহু দর্শনাদি হইত। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই 

আধুনিক অবিশ্বাসীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন রহ্স্যপ্রিয় বিজ্ঞান 



১১৩ শ্রীরামকৃঞ্জ-ভক্তমালিক৷ 

মহারাজ মুচকি হ্যপিয়া কহিয়াছিলেন, “তবে কি জান, দুজনেরই 
রাত্রিতে ঘুম কম হত কিনা_তাই এ রকম দেখতাম । তোমরা 
৯০৪0৪ 860851 ( তরুণ বাঙ্গাল। ) ওসব বিশ্বাস করো ন11৮ 

জীবনের অস্তিমভাগে তাহাকে দাক্ষিণাত্য, সৌরাস্ট্, পেশোয়ার, 
সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলেও যাইতে হইয়াছিল; এতদ্বাতীত পৃববঙ্গে ও 
তাহার পদার্পণ হইয়াছিল । ১৯৩১ শ্রীষ্টাব্ষের শেষভাগে তিনি 

দক্ষিণভ্রমণে গমপপূর্বক ক্রমে কার্চী ও মাহ্রা-দর্শনাস্তে ত্রিবান্দ্রম হইয়া 
কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন । সেখানে স্বামীজীর এক গভীর অনুভূতির 

সহিত চিরবিজড়িত ভারতের শেষ প্রস্তরখানিকে তিনি প্রায় অর্ধঘণ্টা 

যাবৎ নিশিমেষনয়নে নিরীক্ষণান্তে মন্দিরে দেবীকে দর্শনপূর্বক পুনর্বার 
ব্রিবান্দ্রম হইয়া! ৮রামেশ্বরে দর্শনে গমন করিলেন | রামেশ্বর হইতে 

প্রত্যাবর্তনাস্তে তিনি এই যাত্রায় বাঙ্গালোর,মহীশৃর এবং উতকামণ্ডেও 

গিয়াছিলেন। পরবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিত্রকূট দর্শন করিয়া 

তাহার দীর্ঘকালের একটি সাধ মিটাইলেন। অতঃপর এ বৎসরই 

শীতকালে দ্বারকাধাম-দর্শনাস্তে রাজকোট আশ্রমে গমন করেন এবং 

তথা হইতে বোম্বাই নগরে উপনীত হন | 
১৯৩৩ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি দিল্লী ও লাহোর হইয়া 

পেশোয়ার ও লাণ্ডিকোটালে গমন করেন। তিনি সিংহলভ্রমণেও 

গিয়াছিলেন এ বৎসরই | সিংহলে অবস্থানকালে তিনি কেলানিয়া 

মন্দির, কাণ্ডির 'দস্ত-মন্দির এবং অনুরাধাপুরমের বোধিব্ক্ষ--বৌদ্ধদের 
এই তিনটি প্রধান তীর্থ” সিংহলের গ্রীক্মাবাস নুয়ারা ইলিয়৷ এবং 

বাটিকালোয়া ও ব্রিন্কোমলীতে রামকৃঞ্চ মিশনের কার্যাবলী দর্শন 

করেন । ” 
১৯৩৫ অব্ধের মার্চ মাসে তিনি প্রয়াগ হইতে বেলুড় হুইয়। 

ভুবনেশ্বরে গমন করেন এবং তথা হইতে যোটরে কোশারকের নুর্ধমন্দির 



স্বামী বিজ্ঞানা নন্দ ১১১ 

দেখিয়া আসেন । এতদ্বযতাঁত এ বৎসর তিনি দিনাজপুর, তমলুক, 

কামারপুকুর, জয়রামবাটা প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন। এ বৎসরই 
২৭শে অক্টোবর নিজন্ব ভূমিতে*কানপুরের রামকৃষ্ণ মিশন সেবা শ্রমের 
ভিত্তিস্থাপন করেন | ঢাকা, বরিশাল ও পাটনায় ১৯৩৫ অবেই তাহার 

শুভ পদার্পণ হয়। এই সমস্ত স্থলে দীক্ষা ও উপদেশাদি দ্বারা তিনি 
বহু তক্তকে কৃপা করেন | পরবৎসর তিনি ঘাটশিল ও জামশেদপুরে 

গমনপূর্বক অনুরূপ কৃপা বিতরণ করেন। এ বৎসরের বিশেষ ঘটন৷ 
রেহ্নগমন | রেঙ্্ুন হইতে তাহাকে পেগ্ড শহরে শায়িত বৃদ্ধমৃতি 
দেখাইতে লওয়া যাওয়া হয়। সেই যুতিসমক্ষে তিনি বিহ্বলচিত্তে 
দীর্ঘধকল দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে সকলেই ফিরিতে উদৃগ্রীব ; 
কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ তখন কালাতীত! অতঃপর তিনি অকস্মাৎ 

বলিয়৷ উঠিলেন, “চল, চল; তাড়াতাড়ি যাই ।” মোটরে উঠিয়া তিনি 
আপনমনে নীরবে বসিয়া! রহিলেন; অপর এক- বুদ্ধমৃত্ি দেখিতে 
লইয়া! গেলেও গাড়ি হইতে নামিলেন না। রেস্কনের পথে অনেক 
পীডাপীড়িতে বলিলেন, প্বুদ্ধদেব কৃপা করে আজ আমায় দর্শন 
দিয়েছেন । দেখলুম শায়িত বুদ্ধমৃতিটি যেন জীবস্ত। তার সৌন্দর্ষের 
কি অপূর্ব বিভা !” 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা বেলুড়ে 

শ্রীবামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিতি-পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরে এঁ মন্দিরে মর্্র- 
মৃতিতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা। ১৮৯৭ ্রীষ্টাবন্বের শেষভাগে স্বামী 
বিবেকানন্দের সহিত বিজ্ঞানানন্দ যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমঞ্চালে 
ভ্রমণ করিতে ছিলেন, তখন তাহার! ভারতের স্থাপতা-শিল্প পুঙ্খা নপুঙ্খ- 
রূপে পর্যবেক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দির কিরূপ হওয়! উচিত 
তাহা আলোচনা করিতেন। যথাকালে বেনুড়ে ফিরিবার পর 
ত্বামীতী নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে 'গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে একদিন 



১১২ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিক 

স্বামী বিজ্ঞানানন্্কে ডাকিয়া মন্দিরটি কোথায় কিভাবে হইবে 

সেইসব কথা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন ৷ মন্দিরের বর্ণনা শেষ 

করিয়! স্বামীজী তাহাকে একটি নক্সা! প্রস্তত করিতে নির্দেশ দিলেন 

এবং কহিলেন, “এ দেহটা তত দ্দিন থাকবে না; তবে আমি উপর 

থেকে দেখব ।৮ 
১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবানলজী মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠ। করেন । কিন্তু 

পরে মন্দিরের স্বান কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত হওয়ায় বিজ্ঞানানন্দজী ১৯৩৫ 

অবন্দের গুরুপৃণিমাতে নিরুপিত স্থানে পুনঃ তাআফলক স্থাপন করেন । 

পর বৎসর ১০ই মার্চ হইতে মন্দিরের নির্মাণকার্ধ আরম্ভ হয় । মন্দিরটি 

যাহাতে স্ত্রচারুবূপে অথচ শীঘ্র সমাপ্ত হয়, এই বিষয়ে বিজ্ঞানানন্দজী 
বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন এবং বেলুড়ে বাসকালে কার্ষ কিনূপ অগ্রসর 

হইতেছে স্বয়ং দেখিতে যাইতেন। ১৯৩৭ অবের জগদ্ধাত্রীপৃজার দিন 
মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছিল এবং তিনি এ জন্ম বেলুডে 

আসিয়াছিলেন ? কিন্তু গর্ভমন্দিরের কার্য সমাপ্ত না হওয়ায় তিনি" 

বলিয়াছিলেন, “তোমরা বাপু বড় দেরি কর! যত শীঘ্র পার প্রতিষ্ঠার 

কার্য শেষ করে ফেল; আর বেশী দেরি করো ন1।” তিনি আরও 

বলিয়াছিলেন, *ম্বামীজী মন্দিরের প্লান করেন; কিন্তু মন্দির হয়নি । 

রাজ! মহারাজ চেষ্টা করেন, তিনি করতে পারলেন না। মহাপুরুষ 
তিত্তিস্থাপন করেন, তিনি করতে পারলেন না। সবাই একে একে 

চলে গেলেন। তাই বল্ছি' যত শীঘ্র পার তোমরা কাজ শেষ করে 

নাও" দেরি করো! না” এই কথার তাৎপর্য সকলেই বুঝিতে 
পারিলেন । স্বতরাং নাটমন্দিরের সমাপ্তি পর্যস্ত অপেক্ষা না করিয়া! 

গর্ভমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরবিগ্রহ স্থাপনপূর্বক ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্বের ১৪ই 
জানুয়ারি পৌষ-সংক্রাপ্তির দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্ধ সমাপনের সঙ্বল্প 
গৃহীত হইল। প্রতিষ্ঠার ছুইদিন পূর্বেই তিনি এলাহাবাদ হইতে 



স্বামী বিত্কানানন্দ ১১৩ 

আদিলেন। অতঃপর শুভদিনে ব্রান্মুহূর্তে “আত্মারামের কোৌঁটা' 
পুরাতন ঠাকুর-ঘর হইতে নীচে নামাইয়া৷ আন] হইল এবং উহা! লইক্মা 
অতিবৃদ্ধ বিজ্ঞান মহারাজ মোটবগাভিচ্চে উঠিলেন। গাড়ি লাল সালুর 
উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৃতন মন্দিরের সিঁড়ির নীচে উপস্থিত হইলে 
তিনি নামিলেন এবং “আত্মারামের কৌটা” লইয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্বক 

বেদীতে স্থাপন করিলেন | পরে পৃজ, ভোগনিবেদন ও আরতি সমাপ্ত 

হইলে তিনি নিজ কক্ষে ফিরিলেন। কক্ষে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, 

“স্বামীজীকে বলল ম,“ম্বামীজী,আপনি উপর হতে দেখবেন বলেছিলেন; 

আাজ দেখুন, আপনারই প্রতিঠিত ঠাকুর নৃতন মন্দিরে বসেছেন ।” 
তখন আমি স্প্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহ|রাজ, মহাপুরুষ 
মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি 

সকলেই দাড়িয়ে আছেন |” কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ইহাঁও বলিয়াছিলেন, 
“এবার আমার কাজ শেষ হ'ল। ম্বামীজী আমার উপর যে কাজের 
তার দিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল |” 

১৯৩৪ শ্ীষ্টাব্বে তিনি বেলুড় মঠের ট্রান্টি এবং সমগ্র মঠ ও 

মিশনের ভাইস্-প্রেসিডে্ট নির্বাচিত হন; অতঃপর স্বামী অথগ্ানন্দের 
দেহত্যাগের পরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৩৮ অব্দে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের সময় তিনি শেষবার বেলুভ মঠে আগমন করেন । 
উৎসবান্তে ৮ই খার্চ এলাহাবাদে ফিরিয়] যাইবার পর হইতেই তাহার 
শরীর ক্রমে অন্থস্থ হইতে থাকে । চিরকাল স্বাবলম্বী ও ঈশ্বরপরায়ণ 
তিনি জাগতিক প্রতিকার ও চিকিৎসাদিতে বিশ্বাস করিতেন নাঁ, 

স্বতরাং প্রতিদিন অবস্থার অবনতি হইতে থাকিলেও কাহারও 
সেবাগ্রহণ বা কোনরূপ চিকিৎসায় সম্মত হইলেন না. বরং বাহিরের 
লোকের আস। বন্ধ করিয়া! দিলেন। এদিকে আবার যথাসময়ে 

চেয়ারে বসিয়! ধদনন্দিন কার্ধের নির্দেশও দিতে থাকিলেন। কিন্ত 
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৯ই এপ্রিল তাহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। তখন সেবকদের 

একাত্ত অনুরোধে তিনি সামান্য হোমিওপাথিক চিকিৎসায় সম্মতি 

জানাইলে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, বেরী-বেরী হইয়াছে । এ 
সময়ে রাত্রে প্রায়ই তিনি “মা! ম।” শব্ধ উচ্চারণ করিতেন । আহারাদি 

সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল-_মধে) মধো জল পান করিতেন মাত্র । 

অবশেষে ২৫শে এপ্রিল সোমবার অপবাহ্থ ৩ট1 ২০ মিনিটের সময় তিনি 

লীলাসংবরণ করিলেন । পরদিন কাধী, হরিদ্বার ও অন্যান্য স্থান 

হইতে আগত সন্যাসীরা শোভাযাত্রাসহকারে ত্াার পৃতদেহ 
ভ্রিবেণীসঙ্গমে লইয়া গিয়! সেখানে দলিল-সমাধি দিলেন । 

বিজ্ঞানানন্দজীর অনাডদ্বর সাধুবৃত্তিতে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। 
এইরূপে মদনমোহন মালবা, অধ্যাপক উমেশচন্ট্র বস, মেজর বামনদাস 

বস্তব প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 

হইয়াছিলেন। আবার বালকদিগের সহিতও তিনি প্রাণ খুলিয়া 
মিশিতেন | কিন্তু ছেলেদের সহিত হাসি-তামাস! ও ক্রীড়ার্দি করিলেও 

তিনি কখনও নিজেকে হারাইয়! ফেলিতেন না; অনিচ্ছাস্থলে তাহার 

গাভীর্ঘ দেখিয়া বাঁলকেরা সসম্্রমে দূরে সরিয়া যাইত। বৃদ্ধবয়সে 
দীক্ষিত শিষ্যদের সহিত ব্যবহারকালেও তাহার এইরূপ চরিত্র সকলের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহার উপদেশগুলি অনেকক্ষেত্রে 
হাস্যরসসমদ্থিত হইয়া বড়ই চিত্তাকর্ষক হইত। বিজ্ঞান মহারাজের 

উপদেশ শুনিতে শুনিতে হয়তো! কোন শ্রোতা কথাচ্ছলে সাহসভরে 

বলিয়া ফেলিলেন, “আমরা আর আপনার কথার মূলা কি বুঝব 1 
আমাদের কাছে ওসব গল্পই বটে--ঠাকুরমার গল্প 1” অমনি তিনি 
উত্তর দ্রিলেন; "স্য1 হেঃ সবই গল্প, বাস্তবিকই গল্প | পৃথিবীটাকে যদি 

গল্প মনে করে নেওয়] যায় তাহলে কত আনন্দ ! ত্বার যাই এটাকে 

বাস্তবিক মনে করলে, অমনি কষ্ট!” ধর্মজগতে বিশ্বাসের 



স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ১১৫ 

প্রয়েজন আছে শুনিয়! একজন বলিলেন; “কিন্তু মহারাজ, আমাদের 

যে বিশ্বাসের অভাব 1” এই উক্তির ভ্রম দেখাইয়া তখনই বিজ্ঞান 
মহারাজ বলিলেন; “জগতে এমন কোন মানব নাই, যাঁর বিশ্বাস 

আদে নাই। বিশ্বাস ব্যতীত আপনি একটি নিংশ্বাসও নিতে পারেন 

না|” জনৈক ভক্ত আসিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনার এখানে 

এলে আমাদের আনন্দ হয়, তাই আসি।” অমনি তিনি উত্তর 

দিলেন” “আমারও তো আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়ঃ তিনি তো 

আপনাদের ভেতরও আছেন।” এক শিগ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“ভূত দেখেছ 1” শিষ্ত “না” বলাতে তিনি বলিলেন, “তোমার 
শরীরেই পঞ্চভৃত আছে । ভয় নেই, রাম-নাম করবে--ভূত পালাবে | 

যেখানে রাম-নাম হয় সেখানে আর ভূত থাকতে পারে না।” 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সাধারণ বাবহারাদি-দর্শনে মনে হইত; তিনি 

যেন অত্ান্ত খামখেয়ালী লোক । কিন্তু চেষ্টা করিয়। 'মিশিলে তাহার 
অন্তরের মহত্ব, ওঁদার্ধ ও কোমলতা! দেখিয়া! আশ্চর্য বোধ হইত। 

স্বেচ্ছায় অবলম্থিত তাহার অদ্ভুত বেশভূষাদি সন্বন্ধে তিনি নিজেও 

সচেতন ছিলেন । তাহার অপূর্ব বিশাল জামা” কান-ঢাকা টুপি, 

মোজা ইত্যাদি দেখিয়া পথিক কখনও কৌতৃহলে চাহিয়৷ থাকিলে 
তিনি বলিতেন, “ক্যা দেখতে হ্যায়? হাম্ বান্দর হ্যায়, রামজীক। 
বান্দর”--কথাগুলি কত সরল, অথচ আধ্যাত্মিক রসে ভরপুর | 
সীতারাষের প্রতি কাহার একট! প্রাণের টান ছিল। একবার এক 

ব্রক্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রামায়ণ পড়েছ, সীতার ছৃঃখের 

কথ কিছু জানো?" এই বলিয়া সীতার ছুঃখের কথ। এমন 

আবেগতরে বলিতে লাগিলেন যে, অবশেষে নিজেই কাঁদিয়া 

আকুল। 

উচ্চ আত্মরাজে; বিচরণ করিলেও তিনি দেশের স্বাধীনতা- 
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আন্দোলনের নৈতিক দিকটার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। 

দেশসেবকদের ত্যাগ ও সঙ্ঘবদ্ধতাবে অহিংস যুদ্ধ তাহার প্রাণে সাভা 
জাগাইত | ১৯৩১ অব্দের শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলাল বন্দী হইলে 

ভারতব্যাপী হরতাল হয় । সেইদিন নিদ্্রাতাগ করিয়া বিজ্ঞানানন্ন 

মহারাঁজ বলিয়াছিলেন, “এইমাত্র স্বপ্রে শ্বামীজীকে দেখলাম ; তিনি 

অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন | দেশনেতার অবমাননায় স্বামী 

বিজ্ঞানানন্দের মন তখন অস্থির হুয়া উঠিয়াছিল। ইহার বনু পূর্বে 
তিনি ১৯২৫ অব্দের কংগ্রেস দেখিতে কানপুরে গিয়াছিলেন । এ 

সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “যেখানে সৎ কাজের জন্য এত 

লোকসমাগম হয়, জানবে সেখানে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পৃজা হয়। 

সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করাও ঈশ্বরের পূজা । "হাজার হোক; দেশের 

মঙ্গলবিষয়ে চিন্তা তো হচ্ছে! একতায়ই ভগবানের শক্তির বিকাশ 

হয়। আমাদের দেশ আবার উঠবে মনে হয়” 
সদা সচ্চিন্তায় মগ্ন বিজ্ঞানাঁননজী অপরের শুণরাশিই দেখিতেন-_ 

এমন কি নিজের যশঃ-কীর্তনকেও অপরের সদৃগুণেরই পরিচায়ক মনে 
করিতেন । বেঙ্কুনে জাহাজঘাটে বহু গণামান্য বাক্তি তাহার অভার্থনার 
জন্য উপস্থিত হইলেন এবং তাহার থাকারও স্বব্যবস্থা হইয়াছিল । 

ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া একজন যখন বলিলেন, “আপনি 

মিশনের ভাইস্-প্রেসিডে্ট ; অরে রেঙ্কুনে মিশনের বড় কেন্দ্র” তখন 
বিজ্ঞানানন্দ্ বলিলেন, “না হে, না। আমি তো তারী একটা লোক! 

এখানকার লোকেরাই ভাল। ***আরে ভায়া, আমর] সাধু-সন্ন্যাসী ৷ 

আমাদের যে এর] যত করে, এর! ভাল লোক বলেই তো৷ করে 1» 
ব্রহ্মানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, ““হরিপ্রসন্ন হচ্ছেন গুপ্ত 

ব্রহ্মজ্ঞ/নী | “গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী+ বিজ্ঞানানন্দ বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত স্বীয় জ্ঞানকে 

আবৃত করিয়। রাখিয়াছিলেন | শিবানন্দজী সন্্যাপ-রোগে আক্রান্ত 
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হইবার কয়েক মাস পরে তিনি হঠাৎ একদিন এলাহাবাদ হইতে মঠে 
আসিলেন। তিন দিন মঠে বাসের পর তিনি মহাপুরুষজীর নিকট 
বিদায় লইতে যাইলে মহাপুরুষজী স্বীয় সক্রিয় বাম হস্তখানি তাহার 

মন্তরকে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন । ইহাতে তাহার যে অনুভূতি 
হইল তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, “সেদিন থেকে মনের ভাব 

একেবারে বদলে গেল । তার ভাবটা যেন জামার ভেতর ঢুকিয়ে 

দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্যস্ত আমার গায়ে এক ফোটা রক্ত 

থাকবে সে পর্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাব |” 

তাই তিনি মুক্তহস্তে বনু ধর্মপিপাস্বকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাহার 
শেষ জীবনের অবলম্বন ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা। তিনি বলিতেন, 
“সব রকমই করা গেল + এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাদের 
উপর নির্ভর করে পডে আছি ।৮ 



র্ণচন্্র ঘোষ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ধাহাদিগকে “ঈশ্বরকোটি” বলিয়া নির্দেশ করিতেন, 

তাহাদের মধো পূর্ণচন্দ্রের স্বম্প্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ" 

সজ্ঘের এতিহো তিনি ইশ্বরকোটি বলিয়াই স্বীকৃত হন। সজ্ঘের 
প্রাচীনগণ ঈশ্বরকোটিদের মধ্যে এই ছয়জনকে গণনা করিয়া থাকেন-__ 

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রল্মানন্দ* স্বাযী প্রেমানন্দ; স্বামী যোগানন্দ, 

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ । “লীলাপ্রসঙ্গ' ও 

«কথামৃতের' বিভিন্ন উক্তিতে পূর্ণের এই উচ্চাধিকারেরই সমর্থন 
পায়! খাঁয়। “লীলাপ্রসঙ্গে” আছে-ঠাকুর “আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন, “পূর্ণ নারাঁয়ণের অংশ, সত্বগুণী আধার-_নরেক্দ্রের 
নীচেই পৃর্ণের এই বিষয়ে স্থান বল! যাইতে পারে । এখানে আসিয়া 
পূর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের 
আগমনে সেই থাকের তক্তপদকলের আগমন পূর্ণ হইল--অতঃপর 

ধ্ররূপ আর কেহ এখানে আসিবে না!” (“লীলাপ্রসঙ্গ'” _দিব্যভাব 

ও নরেন্দ্রনাথ, ১৬৮ পৃঃ) কিথাম্বতে'ও আছে--পপূর্ণর বিষুর 
অংশে জন্ম” ( ৪র্থ ভাগ, ২১৮ পৃঃ) “অংশ শুধু নয় কলা” (এ, 

২৪৭ প্রঃ); “ওদের কেমন জান? ফল আগে, তারপরে ফুল। 

আগে দর্শন, তারপর মহিমা-শ্রবণ। তারপর মিলন” € ্ ' ২৬৯ পৃঃ)। 
এখানে ঈশ্বরকোটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচন! করিলে মন্দ 

হইবে না। ঠাকুর ভক্তদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন_ ঈশ্বর- 
কোটি ও জীবকোটি | ঈশ্বরকোটি__যেমন শ্রীচৈতন্যাদি অবতারপুকুষু' 

কিংব] প্রহ্লাদাদি শুদ্। সত্বগুণী ভক্ত বা লীলাসহচর | শীশ্বরকোটি 

না হইলে মহাভাব, প্রেম হয় না? ইহারা ইচ্ছা করিলেই মুক্ত হঈতে 
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পারেন- ইহার] প্রারন্ধের অধীন নহেন; ইহাদের বিশ্বাস ব্বতঃসিদ্ধ, 

যেমন প্রহ্লাদের ; এবং ইহাদের কোনও অপরাধ হয় না। 

ঈশ্বরকোটির প্রেম হইলে জগৎ মিথ্যা বোধ তো হয়ই, অধিকল্ত 

শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, তাহাঁও ভুল হইয়া! যায়।১ 

“বাহার পূর্বে বদ্ধ ছিলেন? পরে সাধন করিয়া! সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন 

এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল কোনওরূপ ভগবস্তাবে কাটাইতেছেন, 

তাহাদিগকেই জীবন্ুক্ত কহে। ধীহা'র! ঈশ্বরের সহিত এঁরূপ বিশিষ্ট 
সম্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই 

সাধারণ মানবের ন্যায় বন্ধনযুক্ত হইয়! পড়েন নাই, তাহারাই শাস্ত্রে 
'আধিকারিক পুরুষ” শিশ্বরকোটি' বা “নিত্মুক্ত” প্রভৃতি শব্দে 
অভিহিত হইয়াছেন । আবার একদল সাধক আছেন, ধাহার! 
অদ্বৈতঙাব লাভ করিবার পরে এজন্মে বা পরজন্মে সংসারে 
লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না- হারাই জীবকোটি 

বলিয়। অভিহিত হন” ( 'লীলাপ্রসঙ্গ'__গুরুভাব* পৃরার্ধ, 8৪ পৃঃ )। 
লীলা প্রসঙ্গে? ( দিবাভাব, ১৭৪ পৃঃ) ইহাও উল্লিখিত আছে যে, 
ঠাকুর “ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদস্বার কপায় 
জানিতে পারিয়াছিলেন |৮২ 

ূর্ণচন্্র পূর্ণজ্ঞান লইয়াই জন্মিয়াছিলেন ; তাই বলরাম বন্থ মহাশয় 
3 কথামত ভাগে সং) ১৫৯পৃঃ ; ৩য় ভাগ (৮ম সং) ৭৩, ১৩১, ২০৪, 
৩১৫ পৃঃ, ধর্থ ভাগ (৬ষ্ঠ সং), ১৩৬ পৃঃ “কথামৃত'_-১ম ভাগ (১৫শ সং), ১২০ পৃষ্ঠায় 
আছে--“নরেন্দ্র' ভবনাথ, রাখাল এর! সব নিতাসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি ৷ এদের শিক্ষ! কেবল 
বাড়ার ভাগ ।” 

২ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পু' থি'তে অগ্যরূপ বিবরণ আছে (৬*৪ পৃঃ )-- 
কোন কোন্ ভক্ত শুন ঈশ্বরকোটির ৷ 
শ্রীপ্রভূর আবির্ভাবে লীলায় হাজির ৷ 
নিরঞ্রন বাবুরাম ছোট শ্রীনরেক্জ। 
শ্রীরাখাল শ্রীযোগীন আর পূর্ণচজ্জ ॥ 



১২০ | শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' 

ঠাকুরকে যখন একদিন প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়, সংসার মিথ্যা 

একেবারে জ্ঞান পূর্ণের কেমন করে হ'ল ?” তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন, 
“জন্মাস্তরীন- পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে। শ্ররীরই ছোট হয়, 
আবার বৃদ্ধ হয়_-আত্মা সেইরূপ নয়।” পূর্ণের প্রেমের পরিচয় 

দিতে গিয়া ঠাকুর আর একদিন বলিয়[ছিলেন, “পূর্ণ উচু সকার 
ঘর__বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহ, কি অনুরাগ!” আর একদিন 

তিনি মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “পূর্ণ কেমন অনুরাগ 

দেখেছ ?” মাস্টার অনুমোদন করিয়া বলিলেন “আজ্ঞা ই, আমি 

ট্রামে করে যাচ্ছি--ছাদ থেকে আমাকে দেখে রাস্তার দিকে দৌঁড়ে 
এল, আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান €থকেই নমস্বার করলে ।” ঠাঁকুর 
অমনি সাশ্রুনয়নে বলিয়! উঠিলেন, “আহা ! আহা !-_-কি নাঃ ইনি 

আমার পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন | ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না 
হলে এইরূপ হয় না এ তিন জনের পুরুষসত্তা_-নবেন্দ্র ছোট 
নরেন মার পূর্ণ 1-.পূর্ণর যে অবস্থা এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে-- 

ঈশ্বরলত হ'ল, আর কেন? বাকিছুদিনের মধো তেড়ে ফুঁড়ে 
বেরুবে | দেব স্বভাব, দেবতার প্রকৃতি । এতে লোকভয় কম 

থাকে । যদি গলায় মালা; গায়ে চন্দন, ধৃপধুনার গন্ধ দেওয়] যায়, 

তাহলে সমাধি হয়ে যায়। ঠিক বোধ হয়ে যায় যে, অস্তরে নারায়ণ 

আছেন-_নারায়ণ দেহধারণ করে এসেছেন” (€“কথাম্বত”, ৪র্থ ভাগ, 

২৪৬-২৪৭ পৃঃ) পূর্ণ আবার লীলাসহচর | ঠাকুর একদিন 

বলিয়াছিলেন, “কেন পূর্ণ* নরেন্দ্র এদের এত তালবাদি? 

বরাহনগরে বাড়ি ভবনাথ আর । 

শ্রীল্াবক বেলঘরিয়ায় ঘর ধার ॥ 
প্রভুর নরেন্স ঘিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর । 
ঈশ্ববকোটির থেকে অত্যুচ্চ প্রেণীর | 
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জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল__ 

জানিয়ে দ্রিলেঃ তুমি শরীরধারণ করেছ, এখন নররূপের সঙ্গে সখা, 
বাৎসল্য এই ভাব নিয়ে থাক 1*" 

উপরের উদ্ধৃতিতে পূর্ণচন্দ্রের জীবনের দুইটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ 
আছে; প্রথম, মাস্টার মহাশয়ের সাহাযো তাহার শ্রীরামকষ্জের সহিত 

মিলন এবং দ্বিতীয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তাহাকে সাদরে গ্রহণ। অধুনা 

আমরা এ ছুই ঘটনারই বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হইব | পূর্ণ যখন 

ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমন করেন তখন তাহার বয়স তের বৎসর 

হইবে ? এ সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিচিত মেট্রোপলিটান 

বিছ্া।লয়ের শ্যামবাঁজার শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন | বিদ্যালয়ের 

প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশিয় ইতঃপূর্বেই বহু ভক্তিমান বিদ্যার্থীকে 

শ্রীরামকুষ্চচরণে আনয়নপূর্বক “ছেলে-্ধর! মাস্টার খাতি অর্জন 

করিয়াছেন ; এখন পূর্ণচন্দ্রের মি ভাষা, স্বন্দর মধুব স্বভাব, উজ্জল 
নয়ন, স্বঠাম দেহ ও উজ্জ্বল শ্যামকান্তি-দর্শনে তাহার প্রতিও আকুষ্ট 

হইলেন; অধিকস্ত আলাপ করিয়া যখন জানিলেন যে, বালক আবালা 

তগবদ্তত্ত, তখন তাহাকে শ্শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত+-পাঠের উপদেশ দিলেন 

এবং একান্তে ডাকিয়া নান। ধর্মকথ। শুনাইতে লাগিলেন । অবশেষে 

ক্ষেত্র প্রস্তুত দেখিয়া একদিন বলিলেন “চৈতন্যদেবের মতো এক- 

জনকে যদি দেখতে ঢাও, তবে আমার সঙ্গে চল |” পূর্ণচন্দ্রের মন তো 
ইহারই জন্য আকুল; অতএব তিনি সাগ্রহে সম্মত হইলেন। কিন্তু 
পরক্ষণেই প্রশ্ন করিয়া যখন জানিলেন যে, সেই মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরের 
কালীবাড়িতে থাকেন এবং সেখানে যাতায়াতে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়া 

যাইবে, তখন তিনি অতীব চিস্তিত হইলেন। কারণ পূর্ণচন্দ্রের পিতা 
রায় বাহাহবর দীননাথ ঘোষ মহাশয় ভারত সরকারের রাজস্ববিভাগে 

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পারিবারিক হ্বশুত্খলার প্রতি তাহার 
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দৃষ্টি ছিল। আভিজাত্যের গৌরবও তাহার কম ছিল না]; কারণ 
সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করায় এবং রাজসরকারের 

সম্মানলাভ হওয়ায় তিনি তদানীন্তন কলিকাতা-সমাজে শ্বনামধন্য 

লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এমন সম্্রান্ত পিতার পুত্র পূর্ণচন্ত্র 
ধথেচ্ছ বাবহার করিবেন, ইহা হইতেই পারে না। পূর্ণ পিতার এই 
মনোভাব জানিতেন বলিয়াই চিন্তাকুল হইলেন। পরে তাহার স্মরণ 
হইল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাহার একজন আত্মীয় আছেন-_তীহাকে 

অবলম্বন করিয়! সেখানে যাওয়া চলে । প্রয়োজনস্থলে ভাবী বিপদ 

হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হইয়া গেলে ফাল্গুন মাসের এক 

শুভদিনে মাস্টার মহাশয়ের সহিত গাড়ি করিয়! তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ 
সমীপে উপনীত হইলেন 1৩ | 

স্ববৃহত দেবালয়-দর্শনে মুগ্ধ এবং দিবাপুরুষের সাক্ষাৎকারলাতে 
চরিতার্থ পূর্ণচন্দ্র তক্তিবিহবলচিতে পরমহংসদেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ পতিত 
'হইলেন। ৮জগদন্বা এই উচ্চকোটি ভক্তটির আগমনের কথা ঠাকুরকে 
পূর্বেই জানাইয়া রাখিয়াছিলেন | এখন তিনি ত্বাহাকে সাদরে আপনার 
নিকটে বসাইয়া ফল-মিষ্ট খাওয়াইলেন। এদিকে স্রেহমুগ্ধ পূর্ণচন্তর 
চিত্রপৃত্তলিকীর ন্যায় বসিয়। নীরবে একদৃষ্টে সেই সৌম্য, শীস্ত মাধুর্ধ- 
ঘন, প্রেমময় মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিলেন । তাহার চিত্তে কি তখন 
অকস্মাৎ পূর্বস্থৃতি জাগিয়া৷ তাহাকে অতীন্র্রিয় তাবরাজো লইয়া গেল 

এবং এই লোকোত্তর মহামানবের সহিত তাহার দিব্যসন্বন্ধ জানাইয়া 

দিল? নিবিষ্টমনে দেখিতে দেখিতে তিনি অলৌকিক আনন্দে বিভোর 
হইলেন এবং তাহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হুইয়া কপোল- 

৩ "পূর্ণ যখন ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমন করে, তখন তাতাকে নিতান্ত বাতক 
বলিলেই চলে । বোধ হয়, তথন তাহার বযস সবেমাত্র তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে" 

('লীলাপ্রসঙ্'-দিবাভাব, ১৬৬ পৃঃ) । ইহ] ১৮৮৫ হ্ীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের কথা; 
অতএব পূর্ণের জন্ম ১৮৭১-এর শেষে কিংব। ১৮৭২-এর প্রারস্তে ধর যাইতে পারে । 
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দ্বয় ভাসাইয়। দ্রিল। সে অপাথিব লীলায় চমৎকৃত মাস্টার কিয়ৎক্ষণ 

সতৃষ্ণনয়নে উহ| নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে পূর্ণকে জানাইয়] 
দিলেন যে, গৃহে ফিরিবার পময় হইয়াছে | প্রত্যাগমনের জন্য পূর্ণ 
সৃপ্তোখিতবৎ উঠিয়া দাড়াইলে ঠাকুর জননীর ন্যায় তাহার চিবুক ধরিয়া 
স্েহার্জন্বরে বলিলেন, “তোর যখন স্ববিধা হবে চলে আসবি-_গাড়ি- 

ভাড়া এখান থেকে নিবি ।” কোন প্রকারে নিজেকে সামলাইয়া 

ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদদ্বয়কে টানিয়া লইয়া পূর্ণ গাঁড়িতে উঠিলেন 
এবং যথাসময়ে গৃহে পৌছিলেন-__-অভিভাবক জানিতেও পারিলেন ন। 
যে, আজ পুত্রের নবজীবনের হ্রাপ্রতাত হইয়া গিয়াছে । 

ূর্ণচন্দ্র এখন হইতে কখনও মাস্টার মহাশয়ের সহিত, কখনও 
একাকী দক্ষিণেশ্বরে যান। প্রথম পরিচয়ের পর ঠাকুরকে দেখিবার 

জন্য যেমন পূর্ণের প্রাণ হ্বাপাইয়া উঠিত, বাড়ির শাসন বা তিরস্কারের 
তয় অকস্মাৎ তিরোহিত হইত, সহপাঠীদের সঙ্গও বিষবৎ মনে হইত 
এবং অবিরাম নির্জনে ভগবানের নাম কবিতে ভাল লাগিত; ঠাকুরও 

তেমনি পূর্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল থাকিতেন, স্ববিধা পাইলেই 
নানাবিধ খাচ্াত্রবা লুকাইয়া তাহাকে পাঠাইয়! দিতেন, সময়ে সময়ে 
দ্রদরিতধাবে চক্ষে জল ফেলিতেন এবং কেহ এইবপ ব্যবহারে 
বিস্ময় প্রকীশ করিলে বলিতেন; *পূর্নের উপর এই টান দেখেই তোরা 
অবাক হয়েছিস, নরেন্দ্র জন্ম প্রথম প্রথম প্রাণ যে-রকম ব্যাকুর্ল 
হত ও যে-রকম ছটফট করতাম তা দেখলে না! জানি কি হতিস!” 
অথবা বলিতেন, “পূর্ণকে আর একবার দেখলেই ব্যাকুলতা একটু কম 

পড়বে! কি চতুর! আমার উপর খুব টান! পূর্ণ বলে, “আমারও 

বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য: |” 

দৃক্ষিণেশ্বরে পূর্ণচন্ত্র একদিন আসিলে ঠাকুর তাহাকে নহবতে 

্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন যে, পূর্ণকে যেন 
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মাল্য ও চনানাদিতে ভূষিত করিয়া খাওয়ানো হয়। মাতাঠাকুরানীও 
ঠিক তাহাই করিলেন। পূর্ণ & ঘটন! এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন_- 

“আমাকে নহবতখানার ভিতর নিয়ে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে 

বললেন, “এই পূর্ণ” একে খাওয়াবার কথা বলেছিলাম ।” স্ত্রীলোকটি 

আমার ঠিক মায়ের মতো স্লেহতরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে 

বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন । ঠাকুর একবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার 
তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ডেকে বলছেন, “ওগোঃ এই তরকারিটা বেশী 

করে দিও |” আবার যান, মাবার আসেন-্াড়িয়ে তাবে যেন কি 

দেখছেন! আমার আহার শেষ হলে ঠাকুর তাকে হাতে মুখ-ধোয়ার 
জল ঢেলে দিতে বললেন । পরে তাঁকে টেচিয়ে বলে উঠলেন, “ওগো, 

ষোল আশা দিও।” স্ত্রীলোকটি একটি টাক। আমার হাতে গুজে 

দিলেন। আমি তখন ভেবেছিলাম, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ঠাকুরের 

কোন মেয়ে-ভক্ত । পরে যখন মা-ঠাকরুণকে প্রণাম করতে যাই তখন 

গেখি-সেই তিনি, আমাদের মা!” পূর্ণ না বলিলেও ঠাকুরের 
পৃর্বোদ্ধত কথা (কথামৃত”, ৪র্থ ভাগ, ২৪৭ পৃঃ) হইতে অনুমান করিতে 

পারি যে” মালাচন্বনপরি হিত পূর্ণ সেদিন ভাববিহ্বল হইয়্াছিলেন | 

ূর্ণচন্্র সম্বন্ধে ঠাকুর অন্যসময়ে একটি অলৌকিক দর্শনের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন--“এতক্ষণ তাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান ? তিন-চার 

ট্রাশ ব্যাপী শিওড়ে যাবার মেঠো রাস্তা । সেই মাঠে আমি একলা ! 

সেই যে পনর-ষোল বছরের ছোকরার মতো। পরমহংস বটতলায় দেখে- 

ছিলাম, আবার ঠিক সেই রকম দেখলাম । চারদিকে আনন্দের 
কুয়াসা। তারই ভিতর থেকে তের-চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে উঠল। 
মুখটি দেখা যাচ্ছে_ পূর্ণের রূপ! ছুজনেই দিগস্বর | ত'রপর আনন্দে" 
মাঠে দুই জনেই দৌড়াদৌড়ি আর খেল! দৌড়াবার পর পূর্ণর 
জলপিপাসা পেল। সে একটি গ্রাসে করে জল পান করলে। পরে 
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আমাকে দিতে এল | আমি বললাম, “ভাই; তোর এ টে! খেতে পারব 

না।? তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে ধুয়ে নিয়ে আর এক গ্রাস জল 
এনে দিলে ।” 

পিতার শুয়ে পূর্ণ ইচ্ছামত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন ন1; তাই 
ঠাকুর প্রাণের টানে ম্বয়ং কলিকাতায় আসিতেন। এইরূপে একবার 

এক ভক্তগৃহে মিলিত হইয়া তিনি স্বহস্তে পূর্ণকে খাওয়াইয়। দিলেন 
এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে তোর কি মনে হয় বল দেখি?” 

অপূর্ব প্রেরণায় অবশহৃদয় পূর্ণ ভক্তিগদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন; 
“আপনি ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।” অবাক হইয়া ভাবিতে হয়, বালক 
পূর্ণ প্রথম পরিচয়ের অব্যবহিত পরেই ঠাকুরকে কিরূপে সর্বোচ্চ 
আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন ! ইহার উত্তর ঠাকুর 

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনাস্তে স্বয়ং দিয়া ছিলেন,“আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমাহুষ, 
বুদ্ধি পরিপক হয়নি__সে কেমন করে এ কথা বুঝল, বল দেখি! 
"**নিশ্চয় পূর্বজন্মকৃত সংস্কার। এদের শুদ্ধসাত্বিক অন্তরে সত্যের 

ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ।” 

একদিন বলরাম-মন্দিরে পূর্ণকে নিজসকাশে ডাকাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ন্বপ্লে কি দেখিস?” পূর্ণ উত্তর দিলেন, “আজে, 
আপনাকে দেখেছি--বসে আছেন, কি বলছেন ।” ঠাকুর শুনিয়া 

সোৎসাহে বলিলেন, “খুব ভাল। তোর উন্নতি হবে, তোর ওপর 

আমার টান আছে।” একরাত্রে পূর্ণচন্দ্র পাঠগৃহে বসিয়া একাকী 
পড়িতেছেন---সহ্স! মাস্টার আসিয়! জানালার সন্মুথে দাড়াইলেন। 
অমনি পূর্ণচন্্র বাহিরে আসিলে মাস্টার মৃহ্ম্বরে বলিলেন, “ঠাকুর 

শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন-_ সঙ্গে 

এস)” পূর্ণচন্ত্র কর্ণওয়ালিস স্ট্রাটের উপর বাপ করিতেন । সেখান 
হইতে মাস্টারের সহিত শ্যামপুকুর ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রাটের মোড়ে 
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উপস্থিত হইলে তথায় অপেক্ষারত ঠাকুর তাহাকে আলিঙ্গন 

করিয়া! স্লেহাত্রকণ্ঠে বলিলেন, “তোর জন্য সন্দেশ এনেছি, তুই খা”, 
এই বলিয়া মুখে তুলিয়া দ্িলেন। পরে তিনজনে পল্লীর মধ্যে 

মাস্টারের গৃহে গেলেন এবং ঠাকুর সেখানে পূর্ণকে সাধনসম্বন্ধে 
নান! উপদেশ দিলেন। অপর একদিন দেবেন্দ্র মজুমদারের হাতে 

পর্ণের জন্য কয়েকটি আম পাঠাইয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তাহাকে 
খাওয়াইলে লক্ষ ব্রা্গণ-ভোজনের ফল হইবে । 

আর একদিন মাস্টারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর জানিতে চাহি- 
লেন যে, দৃক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের পর পূর্ণের কোন উন্নতি হইতেছে 
কি-না । মাস্টার কহিলেন, “সে চার-পাচ দিন ধরে বলছে; । ঈশ্বর- 

চিন্ত/ করতে গেলে আর তার শাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল 

পড়ে_-রোমাঞ্চ এই সব হয়।” অতঃপর ঠাকুর বলিলেন, ““থুব 
'আধার। তা নাহলে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ওতে! এসব 

কথা জানে না”, আবার সহস| জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, পূর্ণর 
অবস্থা কি রকম দেখছ? ভাব-টাব হয় কি?” মাস্টার যখন জানাই- 

লেন যে, বাহিরে এ্রব্প কোন প্রকাশ দেখেন নাই, তখন ঠাকুর 

কহিলেন, “বাইরে তার ভাব তো হবে না-তার আকর আলাদা । 

আর আর লক্ষণ সব ভাল ।' 

পূর্ণ বিছ্যালয় হইতে পলাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ইহাতে প্রধান 

শিক্ষকের সমর্থন আছে-_এ সংবাদ অভিভাবকের অবিদ্দিত রিল না 

স্বতরাং বিদ্যালয় পরিবতিত হইল | তথাপি দেখা গেল যে, অন্য সর্ব- 

বিষয়ে পিতার বাধ্য হইলেও ঠাকুরের কলিকাতায় আগমনের স্বযোগে, 
পূর্ণ অতি সংগোপনে তাহ'র সহিত মিলিত হন এবং শ্বগৃহে পূর্ববৎ 

সাধনায় রত থাকেন। অধিকত্ত ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে যুবক 
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কাজেই অপরিণত বয়সেই পুত্রের উদ্ধাহ-বন্ধনের আয়োজন চলিতে 
লাগিল। ঠাকুরের দেহত্যাগের ছুই বৎসর পরে ষোল বৎসর বয়সে 
একরকম জোর করিয়াই তাহাকে গৃহস্থ সাজানো হইল | যথাকালে 
ভারত সরকারের অধীনে চাকরির বাবস্থাও হইয়া গেল। পূর্ণ এখন 
পুরা সংসারী ! স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি পূর্ণের অধ্যাত্ব-বিকাশের পথ 
সহসা সন্বীর্ণতর হুইয়া পিল | সর্বপ্রকার বিরাট সম্ভাবনা লইয়া 
আগত যে ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ সতৃগুণের আধিক্যে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের পরেই স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া নিদ্দিউ হইয়াছিলেন, 
তাহার হৃদয়মাধুর্ষের অভিব্যক্কির ক্ষেত্র এইভাবে সঙ্কুচিত হইতে 
দেখিয়া ভাবিতে হয়, “এ কী দৈবী মায়া! ইহা কি পারিপার্শ্বিক 
বিরুদ্ধ পরিবেশের নিকট অন্তঃশক্তির পরাজয়, অথবা ভগবল্লীলার 
সমস্ত অংশ মানববৃদ্ধির অতীত ?” শান্ত্রপাঠে জানা যায় যে, অবতার 
যখন যুগধর্মপ্রবর্তনের জন্ম ধরাধামে আগমন করেন” তখন দুই শ্রেণীর 
নিতাসিদ্ধ ভক্ত তাহার অন্বগমন করেন। একদল তাহার যুগধর্ম- 
প্রচারে ভ্রতী হন, অপরের! শুধু লীলা আম্বাদন করেন বা লীলা" 

বিলাসের সহায় হন-_-বাউলের দলের ন্যায় আপন মনে নাচিয়া-গাহিয়। 

চলিয়া যান! পূর্ণ কি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত 1 

সে যাহাই হউক, পূর্ণের পরবর্তী জীবন ভক্তের নিকট যেমন 
উপভোগ্য, সম্গৃহন্থের নিকট তেমনি শিক্ষাপ্রদ। “লীলাপ্রসঙ্গ'কার 
সত্যই লিখিয়াছেন, ““ঘটনাচক্র পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের 
ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধে যাহার] সম্বদ্ধ হইয়াছিল তাহার! সকলেই তাহার অলৌকিক 
বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরত1, সাধন্প্রিয়তা ও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের সন্বন্ধে 
একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে ( “লীলাপ্রসঙ্গ'-দিব্ভাব, 

১৬৯ প্রঃ )1” তাহার দেহত্যাগের সংবাদ ঘোষণা করিতে গিয়। 
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“উদ্বোধন'-সম্পাদকও লিখিয়াছেন ('উদ্বোধন” পৌষ, ১৩২০ )- 
“সন্ন্যাসপ্রবণ অন্তর লইয়| জন্মপরিগ্রহ করিয়1 কর্মবিপাকে ধাহাদ্দিগকে 

সংসার করিতে হয়, গার্বস্থ্যজীবনে তাহারা কখনও স্বখলাতে সমর্থ হন 

না। শীশ্বরের অচিন্ত্য ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রকে তাহাই করিতে হইয়া- 
ছিল এবং ফলও তজ্জন্য তদনুরূপ হইয়াছিল । সমগ্র চিত্তবত্তি ঈশ্বরে 

অর্পণ করিয়া নিরন্তর অবস্থান করিতে পারিতেছেন ন| বলিয়া আজবন 

তিনি যেন সকলের নিকট অপ্রতিত ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন ।”? 
ূর্ণচন্ত্র সরকার বাহাদুরের অর্থবিভাগের কর্মচারী ছিলেন ; সেজন্য 

বৎসরে অর্ধেক সময় তাহাকে সিমলা! শৈন্। থাকিতে হইত | ভারত- 

রাজধানী দিল্লীতে স্থানাত্তরিত হইবার সঙ্গে পূর্ণচন্জের কর্মস্থলও তথায় 
চলিয়। যায়। দিল্লীতে অবস্থানের কাল হইতে তাহার জ্বর হইতে 

থাকে এবং সিমলা শৈলের বিশুদ্ধ স্িগ্ধ বাযুসেবনেও সে জরের হাস ন। 
হইয়! দিন দিন উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সিমলা হইতে তাহাকে 
কলিকাতায় আনা হয়। এখানে তিনি প্রায় ছয় মাস শয্যাগত 

থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। অন্তরে সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্র এই সময়ে সহ- 

ধগিণীকে চিন্তিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আমরা কি সংসারের 

অন্যলোকের ন্যায়? আমপ্পা যে সর্বতোভাবে ঠাকুরের ; আমার 
জন্মিবার পূর্বে যিনি তোমাদের আহার দিয়ে রক্ষা করেছেন, আমার 

মৃত্যু হলে তিনিই তোমাদের রক্ষ/ করবেন, দেখবেন |” অশেষ 
রোগঘন্ত্রণার মধ্যেও তাহার দেহমনে একটা অপূর্ব শান্তি বিরাজিত 

থাকিত; তিনি বলিতেন যে, তাহার শধ্যাপার্থে শ্রীরামকৃষ্ণজদেক 
সর্দ! বসিয়া! আছেন । 

গৃহস্থজীবনের কর্তব্য 'তনি যথাবিহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন__. 

পুত্রকন্যাদের শিক্ষা ও লালনপালন, কন্যাদ্দিগকে সৎপাত্রে দান, 
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ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই তিনি নিখুঁতভাবে করিয়া গিম্াছেন। কিন্ত 
আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, বন্ুরূপে কার্ধব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব1 গুরুভ্রাতাঙ্দিগকে ভু'লেন নাই। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সে 
লিখিয়াছেন, “কি প্রাতঃকালে, কি দন্ধ্যাকালে ঘন্টার পর ঘন্টা 

একসঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ লইয়াই 
থাকিতেন। আবার অধিকাংশ সময়ে তিনি গম্ভীরভাবে শ্রোতার 
মতো থাকিতেন__মাঝে মাঝে দুই-একটি কথা বলিয়! প্রসঙ্গের 

মাধুর্ধবদ্ধি করিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে পূর্ণবাবু প্রতি 

রবিবারে বেলুভ মঠে যাইতেন | সেখানে প্রায়ই একাকী বসিয়া 
হাসিমুখে চুরুট টানিতেন-_ মাঝে মাঝে কাহারও সহিত ছুই-একটি 
বাকালাপ করিতেন__তাও ভাসাভাসা। লক্ষ্য করিলে দেখ। যাইত, 

যেন অস্তমুখভাবে বসিয়া আছেন। তাহার বাড়িতে অধিকাংশ 
বাহার আসিতেন, তাহারা ঠাকুরের ভক্ত । শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় 
অনেক যুবক ছাব্রতক্তকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং পূর্ণবাবু 
তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে বিশেষ ভাল বাসিতেন। 

বিশেষ যে-সব যুবক সংসার তাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্জ মঠে সন্ন্যাসী 

হইবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হইতেনঃ তাহাদের দেখিলে তাহার আনন্দের 
সীমা! থাকিত ন]1 ” (উদ্বোধন", ১৩৫৪, ৩৬১ পৃঃ )। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী সম্ভানগণ পূর্ণবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন এবং নবাগতদের নিকট তাহার পরিচয় প্রদানকালে পূর্বকথা 

স্মরূণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন। স্বামীজীর আমেরিকা- 

বিজয়ের সংবাদে যখন দেশ উল্লসিত, তখন পূর্ণবাবু প্রতাহ অপরাহে 
বলরাম মন্দিরে যাইয়া সংবাদপত্রগুলির খবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতিকে 

সাগ্রহে শুনাইতেন এবং তাহারাও স্বামীজীর পর্রাদি তাহাকে পড়িয়া 
শুনাইতেন | এ প্রসঙ্গে পূর্ণবাবু হয়তো! কিছু বলিতেছেন, এমন ময় 
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অপর কেহ বাস্ত হইয়] নিজ বক্তব্য পেশ করিতে চাহিলেন * অমনি 

মহারাজ প্রভৃতি বাধা দিয়া কহিলেন; “পূর্ণ যখন কথা! বলবে, তোমরা 

চুপ করে শুনবে ।” ১৮৯৭ শ্রীষ্টাবে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিলে 

তাহাকে যখন শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন 

তিনি কর্ণওয়ালিস স্ট্রাটে পূর্ণবাবুর গৃহের সম্মুখে গাভি থামাইয়! 
পূর্ণবাবৃকে ডাকিতে স্বামী ব্রিগুণাতাতানন্দকে পাঠাইলেন | পূর্ণবাবৃ 
সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে ভিড়ের এক পার্খে দাঁড়াইয়া অভার্থনার 

আড়ন্বর ও স্বামীজীকে দর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া আফিসে যাইবার আগে 

স্নান করিতেছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে এ অবস্থায়ই বাহিরে 

আপিলে স্বামীজী সাদর সম্ভাষণ জানাইয়! তাহাকে বিদায় দিলেন | 

দিল্লী ও সিমলায় থাকা কালেও তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত যোগাযোগ 

রাখিতেন | স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার কাশ্মীর-ত্রমূণান্তে তাহার 

সিমলার বাডিতে অতিথি হইয়াছিলেন ৷ এতদ্বাতীত অপর অনেকেও 

তথায় গিয়াছিলেন এবং অনেকের সহিত তাহার পত্রালাপ ছিল। 

কাহাকেও অর্থাদি দ্বারা তিনি সাহাষা করিতেন । গিরিশবাবুর 
দেহত্যাগের কিছু পৃরে পূর্ণ ভাহার শধ্যাপার্খ্ে উপস্থিত হইলে গিরিশ 
করজোড়ে বলিলেন, “ভাই, আশীর্বাদ কর, যেন প্রতিমুহূর্তে ঠাকুরকে 
স্মরণ করতে পারি। জয় রামকৃষ্ণ ।” পূর্ণ কোমল-স্বরে উত্তর 
দিলেন, “ঠাকুর আপনাকে সর্বদাই দেখছেন-আপনি আমাদের 
আশীর্বাদ করুন ।” 

বিবেকানন্দ সমিতির সদস্যবৃন্দের অনুরোধে তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 

উহ্হার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে 

তিনি প্রায়ই সন্ধ্যাসমাগমে শঙ্কর ঘোষের লেনে সমিতি-ভবনে যাইয়া 

স্বয়ং ঠাকুরস্ঘরে ধানে বসিতেন এবং অপর সকলকে এ বিষয়ে উৎসাহ 
দিতিন। ত্টাতার এ পদে প্রতিতিত থাকা কালেই মাদাম কান্তে 
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কলিকাতায় আদেন। পূর্ণবাবু সমিতির মুখপাত্র হিসাবে সভাগণসহ 
গ্রাণ্ড হোটেলে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্বামীজীর 

বিতিন্ন ভাবের ফটো তাহাকে উপহার দেন | এ পদে তিনি 'এক বৎসর 
অধিষ্ঠিত ছিলেন; অতঃপর সিমল! চলিয়া! যাওয়ায় উহ] ছাড়িয়া দিতে 
বাধা হন। 

আফিসের ছুটির পর তিনি সিমল! পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থানে 

ধ্যানে মগ্ন হইয়] বসিয়া থাকিতেন-_গৃহে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া 
যাইত । সেখানে গুরুভ্রাতাব৷ ছিলেন না, আশ্রমাদিও ছিল না; স্বতরাং 

শ্রীগুরুর স্মরণ-মননের উপায় এতস্তিন্ন আর কি হইতে পারে ? তবে 

বাহিরে ভাবের প্রকাশ না থাকিলেও অস্তরে উহা! সর্বদাই ফন্তু নদীর 

ন্যায় প্রবাহিত হইত এবং কোন কারণে উপরের আবরণ একটু সরিলেই 
স্বচ্ছ জলধার] বাহির হইয়া পড়িত। দৃষটান্ত্বরূপে বলা যাইতে পারে 
যে, প্রফুল্লকুমার ব্যানার মহাশয় একদিন সিমলার -বাড়িতে উপস্থিত 
হইয়! দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীযুদ্ত পুলিন মিত্র ভগবৎ-সঙ্গীত করিতেছেন 
এবং পূর্ণবাবুর ছুই চক্ষে ধারা বহিতেছে। ইহার পরেও অনেকক্ষণ 
তাহার চক্ষু লাল হইয়ছিল। অপর একদিন ভ্রমণের দময় তাহাকে 
আনমন! দেখিয়! পার্খস্থ এক ব্যক্তি জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাহার 
দেহবোধ আছে কিন1। ইহার উত্তরে পূর্ণবাঁবু গলায় হাত দিয়! বলিয়া- 
ছিলেন যে, উপবের অংশটিই শুধু আছে, নিম্সের কোন বোধ নাই। 
ফলতঃ তিনি অধ্যাত্মভূমিতেই নিত্যপ্রতিঠিত ছিলেন ! তবে ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনেরও একটা ধারা ছিল । অবসর সময়ে তিনি 
পড়াশোন৷ যথেষ্ট করিতেন এবং স্ন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। 
ব্যায়ামাদির ফলে তাহার শরীর বেশ সবল ও স্ব ছিল + সিমল। পাহ্াডে 

গোরাদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদকল্লে তাহাকে দুই-একবার 

এই শক্তিপ্রয়োগও করিতে হইয়াছিল এবং জয় হইয়াছিল তাহাই | 



১৩২ | জীরা মকুষ্ণ-ভক্তমালিকা। 

পঁয়ব্রিশ-ছব্রিশ বৎসর বয়সে কঠিন রোগে পূর্ণবাবুর জীবনসংশয় 
উপস্থিত হইলে স্বামী প্রেমানন্দ তাহার শয্যাপার্থ্বে বসিয়া এক দ্দিবা- 
তাবে আবিষ্ট হন। তদবধি রোগের গতি পরিবন্তিত হইতে থাকে 
এবং তিনি শীঘ্রই স্বস্থ হন। প্রেমানন্? মহারাজ পরে বলিয়।ছিলেন, 

“ছেলেমেয়ের! খুব কম বয়সী ব'লে ঠাকুর গুর পরমায়ু বাড়িয়ে দিলেন।” 

পূর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্ধাদা বুঝিতেন । 
ধাহার] দেশের জন্ম কারাবরণ করিতেন, তিনি তাহাদিগকে সন্ন্যাসীর 

তুল্য মনে করিতেন । তাহার আর একটি সদৃগুণ ছিল, দোষদর্শন ন1 
কৰ্রিয়। গুণগ্রাহী হওয়| | ধনী জমিদার ও স্থপুরুষ শ্যাম বস্থ মহাশয়ের 
সর্বপ্রকার বৈষঞ্চবোচিত বাহা সদাচারের সহিত চবিত্রগত দুবলতা ও 

ছিল। তিনি পূর্ণবাবুর নিকট খুবই যাতায়াত করিতেন এবং তাহাকে 
“গুরুজী” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জনৈক যুক্তিবাদী যখন পূর্- 
বাবুকে ঈদৃশ অসঙ্গতির কথা স্মরপ করাইয়! দিলেন? তখন তিনি উত্তর 
দিলেন, প্ম্টামবাবুর দোষ আছে বটে ; কিন্তু সে যা করে একাই করে 
_দল নিয়ে করে না। কিন্তু তার যা গুণ আছে, তা খুব কম লোকের 
মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়-_সেটা সত্যান্থরাগ | সেযদ্দি কোন বিষয়ে 

কোন কথ! দেয়ঃ তা সে রাখবে__হিমালয়ের মতে! অচল অটল ! 

আর কেউ বিপদে পড়লে বা কারুর কষ্ট দেখলে সে সাহাধ্য করে-- 
অবজ্ঞা করে ন11” পূর্ণবাবুর সাহচর্ধে এই গুণরাশি বধিত হইয়া 
শ্যামবাবুর চরিত্রে অপূর্ব পরিবর্তন আনিয়াছিল এবং তাহাকে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল । 

ূর্ণবাবু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন; “পূর্ণ অল্প বয়সে দেহত্যাগ 
করবে, তা না হলে সন্ন্যাস শিয়ে সংসারত্যাগ করবে /”***ওকে যদি 

সংসারে আবদ্ধ করা হয়; ওর বেশীদিন দেহ থাকবে না।” ১৩২৯ 
বঙ্গাব্দের কাতিক সংক্রাস্তি, (৩০শে কাতিক ) ১৬ই নভেম্বর ১৯১৩) 
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রাত্রি দশ ঘটিকার সময় তিনি মাত্র বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে 

দেহরক্ষা করেন। উহার এক বৎসর পূর্ব হইতেই অরে ভুগিয়া তাহার 
শরীর অতিজীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায় এবংতিনি শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হন । 
এ সময়ে তাহ'র আফিসের অধস্তন কর্মচারী আশুবাবু একদিন তাহার 
রোগক্রিষউ দেহ দেখিয়া আক্ষেপসহকারে বলেন, “ঠাকুর যদি এখন 
থাকতেন, তা হলে আপনার এই অবস্থায় তিনি কী করতেন!” এই 
কথা শুনিয়াই পূর্ণবাবু বিছ্বানাঁয় উঠিয়া ব্িলেন এবং আশুবাবুর উপর 
তাহার অলন্ত ছুইটি বড় বড় চক্ষু রাখিয়া সতেজে বলিলেন, “তিনি 
গেছেন কোথায় 1” অপ্রস্তত আতশুবাবু তাভাতাভি তাহাকে ধরিয়া 

শোয়াইয়া দিলে তিনি একটু শাস্ হইয়া মতৃকঠ্ঠে বলিলেন, «দেখুন, 
কাল রাত্রে প্রশ্রাব করতে বারান্দায় কোনরকমে দেয়াল ধরে ধরে 

গেছলাম। ঘরে অবশ্য লোক থাকে; কিন্ত সে ঘুমিয়েছিল বলে 

তাকে আর জাগাই নি। একাই এভাবে বারান্য়ি যাই। কিন্ত 
ফেরার সময় উঠে দভাতেই মাথাট! খুরে গেল, আর একটু হলেই 
পড়ে যেতাম । ঠিক সেই সময় ঠাকুর এসে আমায় ধরে এনে বিছানায় 
স্তইয়ে দিয়ে গেলেন |” 

দেহত্যাগ তাহার অতি শাস্তভাবেই হ্ইয়াছিল--বাড়ির কেহ 

বৃঝিতেই পারেন নাই। মুখে তখন তাহার দিব্য কান্তি ও শাস্তি 
্রক্মতালু তখনও গরম। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, ছুই- 

তিন ঘণ্টা আগে দেহত্যাগ হইয়াছে । ঠাকুরের লীলা যেমন অদ্ভুত-_ 
স্তাহার সহচরবৃন্দবের জীবনও তেমনি অপূর্ব ও মানববুদ্ধির অগম্য ! 



মধুরানাথ বিশ্বাস 

ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব- পূর্বার্ধ ও সাধকভাব ) 
সবিস্তারে মথুরানাথের১ চরিক্রাঙ্কনে নিয়োজিত হওয়ায় সহজেই 
বুঝিতে পার যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের ধীহার! অনুধ্যান 

করিতে চাহেন, তাহাদিগের পক্ষে এই ভক্তপ্রবরের সহিত পরিচিত 

হওয়া একান্ত আবশ্ঠক। আমরা “লীলাপ্রসঙ্গ'-অবলম্বনেই ইহার 
সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংকলনে অগ্রসর হইলাম । 

সাধনকালে একসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট 

প্রার্থনা জাগিয়াছিল, “মা; আমাকে শুকনে সাধু করিস নি, রসেবসে 
রাখিস ।” মথুরানাথের সহিত ঠাকুরের যে অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়, তাহা। উক্ত প্রার্থনারই পরিণতিবিশেষ। কারণ এই প্রার্থনার 
উত্তরন্বরূপে ৮জগন্মাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাহার 
দেহরক্ষাদদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চারিজন রসদদার তাহার সহিত 

প্রেরিত হইয়াছেন এবং মথুরানাথই ক্তাহাদের মধ প্রথম ও প্রধান । 
ইহাদের সম্বন্ধ বড়ই মধুর অথচ চমকপ্রদ ছিল । পৃজ্যপাদ “লীলা প্রসঙ্গ” 
কার দেখাইয়াছেন যে, একদিকে মথুর যেমন ঠাকুরের টদৈবশক্কির 
উপর নির্ভর করিতেন, অপর দিকে তেমনি আবার তিনি ঠাকুরকে 

অনভিজ্ঞ বালকপ্রায় জাশিয়া সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণাদিতে তৎপর 

থাকিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মধুর শ্রীশ্ীঠাকুরকে ইহকাল 
ও পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন ; 

অ্যপক্কে অঠবীন ঠাকুরের কুপাঁও মুরের প্রতি অপরিমিত ছিল 

১ 'লীলাঞুপঃ্স' মথুরানাথ নামের বহুল প্রযোগ দেখা যায়; স্থলবিশেষে 
মথুরামোহন নামও ব্যবহৃত হইয়াছে । 
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স্বাধীনচেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন বাবহারে সময়ে সময়ে বিরক্ত 

হইলেও অচিরে উহা! ভুলিয়া গিয়া আবার তাহার সকল অন্থরোধ 
রক্ষাপূর্ক এঁহিক ও পারত্রিক* কল্যাণের চেষ্টা করিতেন। বস্ততঃ 
ইহাদের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট এবং অতীব প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ছিল, 
এবং দৈবনির্দিষট ছিল বলিয়াই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কম্েক 

সপ্ততহ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌমা দর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্মনিষ্টা ও 
অল্পবয়স মথুরবাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল । 

মথুরবাবু রানী রাসমণির তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহ করিয়া 

রানীরই গৃহে বসবাস করিতে থাকেন । কিন্তু অল্পকাল পরে একমাত্র 

পুত্র ভূপালকে রাখিয়া করুণাময়ী পরলোকগমন করিলে বানী এই 
উপযুক্ত জামাতাকে পরিবারের সহিত চিরসন্বদ্ধ রাখিবার জন্য তাহার 

হস্তে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদন্বাকে অর্পণ করেন । অতঃপর রানীর 
পতি শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস দেহত্যাগ করিলে বিষয়কর্মস্পরিচালনের জন্য 
মথুরবাবু রাশীর দক্ষিণহস্তত্বদ্নপ হইলেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে 
আমরা মথুরবাবুর জাগতিক অভুদয়ের দিক লক্ষ্য না করিয়া প্রধানতঃ 
স্তাহার ধর্মজীবনের প্রতিই দৃর্টি নিবদ্ধ রাখিব । 

মথুরবাবু শ্রীবামকৃষ্ণকে যতই দেঁখিতেছিলেনঃ ততই অধিক 
আকৃষ্ট হইতেছিলেন। একদিন ঠাকুরের শ্রীহস্তে গঠিত এক হৃন্দর 
শিবমৃতিদর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং বানীকে উহা! দেখাইলেন। 
তদবধি তাহার মনে সঙ্কল্প জাগিল, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবপূজায় লাগাইতে 
হইবে । এইবপে মথুরেরই আগ্রহে তিনি ৬ভবতাবিণীর পৃজকপদে 
ব্রতী হন। ইহার পরে তিশি কিনূপে ৮রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পুজা 
ক্বিতে আবন্ত করেন, তাহা আমরা রাসমণি-প্রসঙ্গে বলিব । 

বিবাহাস্তে পূর্ণযৌবন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ফিরিয়া আলিয়া (৩1৮৭ 
গৃহসন্বন্ধ ভুলিয়! গিয়া দিব্যোন্মাদে সাধনায় ভূবিলেন, তাহ দেখিয়াও 



. ১৩৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত*মালিকা 

মথুরবাবু মুগ্ধ হইলেন । তার্শ আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার মর্মোপলব্ধিতে 

অঙ্গমর্থ কর্মচারীরা অবশ্য অভিযোগ জানাইলেন, “ছে'ট ভটচাজ সব 

মাটি করলে ! মার পৃজা-ভোগ-রাগ কিছুই হচ্ছে না) ওরকম অনাচার 

করলে মা কি কখন পৃজাভোগ গ্রহণ করেন?” ইহাতেও মথুর 

বিচলিত না হইয়] চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভগুনের দ্ন্য একদিন অন্তরলে 

দাড়াইয়! ঠাকুরের ভাববিহ্বলতা৷ দেখিলেন এবং যাইবার সময় আজ্ঞা 
দিলেন, “ছোট ভটচাঞ্জ মশায় যেভাবে যাই করুন না কেন, তে'মরা 
তাকে বাধা দিবে না । আগে আমাকে জানাবে, পরে আমি যেমন 

বলি তেমনি করবে ।” ইহারও পরে ঠাকুর আরও কিছুদিন পৃজা 
চালাইলেন + কিন্তু পরে স্বীয় ভাবাবেগকে বৈধীভক্তির সীমার ভিতর 

রুদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইয়! একদিন ভাগিনেয় হ্বদয়কে পূজাসনে বসাইয়া 
মথুরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,আজ থেকে হৃদয় পৃজা করবে । মা 
বলছেন, আমারপৃঞ্জার মতো হৃদয়ের পৃক্তা তিনি সমভাবে গ্রহণ করবেন 1” 

বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের এ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং 

সাধনাদির জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণকে কর্তবানিমুক্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন । 
শুধু তাহাই নহে? ঠাকুরের প্রয়োজন জানিয়! তিনি তাহার জনা 

মিছরির সরবতের ব্যবস্থা করিয়া দরিয়াছিলেন এবং অন্য বিধিবূপে 

তাহার সাধকজীবনের সহায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর যেদিন 

রানী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিলেন২ সেদিন মথুরেরও মনে সন্দেহ 

জাগিল যে, ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ 
ঘটিয়াছে। অতএব কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের ছার! তাহার 

চিকিৎসার বন্দোবস্ত করাইলেন। অধিকন্ত তর্কযুক্তিস হায়ে ঠাকুরের 
মনকে অধিকতর হ্বসংষত করিতে সচেষ্ট হইলেন । পরস্ত এই ক্ষেত্রে _ 

২ "রানী রাসমণি' প্রবন্ধ ছষ্টব্য | 
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মথুরেরই পরাজয় ঘটিল | একদিন যুক্তিবাদী মথুরবাবু বলিলেন, 
“উশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যানিয়ম একবার ক'রে 
দিয়েছেন, তা রদ করবার জ্রও ক্ষমতা নেই ।” শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে 
উত্তর দ্রিলেন,”“ও কি কথা তোমার? যার আইন,ইচ্ছে করলে সে তখনি 

তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে 

পারে ।” মথুর সে কথা না মানিয় বলিলেনঃ “লাল ফুলের গাছে, 

লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না; কেননা তিনি নিয়ম ক'রে 
দিয়েছেন । কই লাল ফুলের গাছে সাদা ফুলতিনি এখন করুন দেখি ।” 
পরদিন শৌচে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একটা লাল জবাফুলের গাছে 
একই ডালে ছুইটি ফেঁকডিতে ভৃইটি ফুল-__একটি লাল, অপরটি ধপধপে 
সাদা। অমনি উহা আনিয়া মথুরকে দেখাইয়া! বলিলেন, “এই দেখ!” 
মথুরও স্বীকার করিলেন, “যা বাবা, আমার হার হয়েছে ।” 

এই-সকল উপায় ছাড়া মথুরবাবু অন্যতাবেও শ্রীশ্রীঠাকুরের 
তথাকথিত রোগের চিকিৎসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বাহার এক 

সময়ে ধারণ] জন্মিয়াছিল যে, অখণ্ড ব্রহ্গচর্ধপালনের ফলে ঠাকুরের 

মন্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে | তাই ব্রহ্মচর্ধভঙ্গের জন্য একদিন কলিকাতার 
মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ একভবনে তাহাকে বারনারীকুলের মধ্যে ছাড়িয়া 

দিয়াছিলেন ৷ পরস্ত ঠাকুর “মাঃ মা* বলিতে বলিতে বাহ চৈতন্য 
হারাইলেন এবং এসকল নারীর হৃদয় তাদৃশ পবিভ্রতা-দর্শনে বিগলিত 

হইল; তাহার! সশঙ্কচিত্তে সে মহাপুরুষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা৷ করিয়া 

বিদায় লইল। 
মথুরবাবু ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত 

হঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্শালী এবং 
ধীর প্রতিজ্ঞ ছিলেন । তিনি ইংরেজী-বিগ্ভাতিজ্ঞ ও তাকিক, কিন্তু কেহ 
কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বৃঝিব না--এইরূপ 
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স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না । তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত ছিলেন? কিন্তু 
তাই বলিয়! ধর্মসন্বন্ধে যে যাহা বলিবে, তাহাই যে চোখ-কান বুজিয়া 
অবিচারে গ্রহণ করিবেন তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন আর 

ওরুই হউন বা অন্য যে-কেহই হউন | এইরূপ স্বাতন্ত্রাবিশিষ্ট ব্যক্তির 
ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস অতীব শিক্ষাপ্রদ ৷ 
ঠাকুর সম্বন্ধে তাহার ধারণাও এই মনোভাবের আশ্রয়েই পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে মথুরবাবু প্রথমে ভাবিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীজগ- 
দম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উহার এঁ প্রকার উন্মত্তবৎ অবস্থা হইয়াছে । 
কিন্তক্রমে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয্াওবুঝিতে পারিযাছিলেন। 
পূর্বোক্ত এবং অন্যান্য ঘটনাবলী এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল । 

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশান্তেঠাকুর শিবমহিয়নঃন্ভোত্র পাঠ করিতে 
করিতে সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে তাবাধিক্ে স্তব- 
পাঠে অপমর্থ হইয়া সশ্রুনয়নে কেবলই বারবার উচ্চৈশ্বরে বলিতে 
লাগিলেন, “মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা! আমি কেমন 'ক"রে 
বলব !” মন্দিরের কর্মচারীর ভাবিলেন যে, ছোট ভট্রাচার্ষের পাগ- 

লামি আরম্ভ হইয়াছে__হয়তো শিবের উপর চড়িয়া বসিবেন ; স্বতরাং 

হাত ধরিয়৷ সরাইয়! দেওয়াই ভাল । গোলমাল শুনিয়া মথুরবাবু 
তথায় আসিলেন এবং ঠাকুরের ভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, 
“যার মাথার উপর মাথ| অ।ছে,সেই যেনএখন ভট্চাজ মহাশয়কে স্পর্শ 

করতে যায়|” শুধু তাহাই নহে; ঠাকুরকে পাছে কেহ বিরক্ত করে, 

এইজন্য তিনি বাস ভূমিতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত মথুর তথায় 
দাড়াইয়া রহিলেন | 

দিনের পর দিন তখন ঠাকুরের গুরুভাবের অধিকাধিক বিকাশ 

হইতেছে এবং জৈরবী ব্রাহ্মণী বিবিধ তান্ত্রিক সাধনে ত্তাহার অন্ভৃতপূর্ব: 
সাফলা দেখিয়া! ও শাস্ত্রের সহিত সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়! লইয়া দৃঢ়প্রত্যয় 
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হইয়াছেন যে, ঠাকুর অবতার । ব্রাহ্মণীর নিকট উহা! শ্রবণপূর্বক 
বালকত্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে বলিলেন; “ব্রাহ্মণী বলে যে,অবতারদের 
যে-সকল লক্ষণ থাকে; তা গ্ঁই শরীর-মনে আছে ।” মথুর শুনিয়। 
সহাস্যে বলিলেন, তিনি যাই বলুন না, বাবা,অবতার তে৷ আর দশটির 
অধিক নাই। স্ৃতরাং তার কথ! সত্য হবে কি করে ? তবে আপনার 

উপর ম1কালীর কৃপ৷ হয়েছে,একথা৷ সতা।” বলিতে না বলিতেই তৈরবী 
তথায় উপস্থিত! অমনি সরলতার প্রতিযৃতি ঠাকুর তাহাকে মথুরের 
অবিশ্বাসের কথা জানাইলেন | তৈরবী তখন ভাগবতাদ্দি শাস্ত্রাবলম্বনে 

প্রমাণ করিলেন যে, অবতারের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই; অধিকস্ত 

ইহাও বলিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের সহিত ঠাকুরের দেহমনে প্রকাশিত 
লক্ষণসমূহের সৌসাদৃশ্য আছে। সমস্ত শুনিয়া মথুরকে সেদিন নিরত্ত 
হইতে হইল। কিন্তু ঠাকুর উহ্াতেই নিবৃত্ত হইলেন না|। তিনি এই বিষয়ে 

শান্ত্রজ্ত পণ্ডিতদের অভিমত জানিবার জন্য ওৎ্স্বক্য প্রকাঁশ করিতে থাকায় 

মথুরবাবু অগত্যা পণ্ডিতসতার আহ্বান করিলেন । তাহাতে বৈষ্ঞব- 

চরণাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সম্মুখে ব্রাহ্মণী শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বনে এমন 
ভাবে স্বপক্ষ প্রতিপাদন করিলেন যে, অবশেষে তাহারই জয় হইল। 

মথুরের মতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির অতঃপর বৃঝিতে বাকি রহিল না যে, 
কথাটার একটা গুরুত্ব আছে-_উহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে ন1। 

মথুরবাবু শুধু পরীক্ষা করিয়া” যুক্তিতে পরাজিত হইয়া বা জ্ঞানী ও 
সিদ্ধদের কথা শুনিয়া ঠাকুরের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নাই। 

ঠাকুরের অসাধারণ ত্যাগ-বৈরাগ্যাদিও তাহার মনে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল । তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটাইবার জন্য মাঝে 

মাঝে তাহাকে নিজ বাটিতে লইয়! যাইতেন এবং নানাভাবে তাহার 

সেবা করিতেন । কোন দিন হয়তো! তিনি ন্বর্ণ ও রৌপ্যের এক প্রস্থ 

বাসন গড়াইয়। তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন-পানীয় দিলেন এবং মুলাবান 



১৪০ শ্রীরামকৃষ্ণ তক্তমালিক। 

বস্তাদি পরাইয়া বলিলেনঃ “বাবা, তুমিই তো৷ এই সকলের ( বিষয়ের ) 
মালিক; আমি তোমার দেওয়ান বই তো] নয়।” কোন দিন হয়তো! 

তিনি সহজ মুদ্্রাবায়ে এক জোড়া বেনারসী শাল ক্রয় করিলেন এবং 
“এমন ভাল জিনিস আর কাহাকে দিব” ভাবিয়া নিজের হাতে ঠাকুরের 
শ্রীঅঙ্গে উহা! জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করিলেন । শালখানি 

পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের ন্যায় আহ্লাদে এদিক-ওদিক ঘুরিতে 

লাগিলেন। কিন্তু বালকেরই শ্ায় পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, এঁ শালখানি 

পঞ্চভূতের বিকার বই কিছুই নহে, উহাতে সচ্চিদানন্মলাত হয় না; 

বরং অভিমানের বৃদ্ধিবশতঃ মন ঈশ্বর হইতে দুরে সরিয়া যায়। 

অমনি উহাকে ভূমিতে ফেলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতেঘসিতে লাগিলেন? 
এমনকি; পোডাইবারও উপক্রম করিলেন । এমন সময় কে একজন 

আসিয়া উহা রক্ষা করিল। মথুরবাবু যথাকালে শালের হুর্দশার 
ংবাদে কিছুমাত্র হুঃখিত না হইয়া বলিলেন+ "বাব! বেশ করেছেন ।” 

তিনি বিষয়ী হইলেও ঠাকুরের সাম্মিধ্যগুণে তখন বৈরাগোর মহিম! 
উপলব্ধি করিয়াছেন । 

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সন্ত্রীক মথুরবাবু প্রাণে 
প্রাণে যে কতদূর অন্বতব করিয়াছিলেন এবং তাহাকে দেবতাজ্ঞানে যে 

কতদূর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ পরিচয় আমরা 
পাইয়৷ থাকি-_ঠাকুরের নিকট তাহাদের উদ্তয়ের কোন কথা গোপন 

না রাখায় । উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন, “বাবা মানুষ নন ১ গর 

কাছে কথ! লুকিয়ে কি করবে ? উনি সকল জানতে পারেন, পেটের 

কথা সব টের পান |” তাহার! উভয়ে যে এ প্রকারে কথার কথা মাত্র 
বলিতেন তাহা নহে-_কার্ধতও সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক এঁবূপ অনুষ্ঠান 
করিতেন | বাবাকে লইয়! একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় 
কতদিন শয়ন পর্যস্ত উভয়ে করিয়াছেন । বল] বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের 
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প্রতি মথুরের এই প্রকার একাস্ত বিশ্বাস গভীর আধ্যাক্মিক অনুভূতির 
ফলেই উৎপন্ন হইয়াছিল । এই অনুভূতির ইতিহাস “লীলা প্রসঙ্গ'- 
কারের নিপুণ লেখনীমুখে হ্বন্বর্ূভাবে বিরত হইয়াছে । 

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে পুণাবতী বানী রাসমণির দেহত্যাগের 

পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন 
হইয়াছিল। এঁ কাল হইতে ্ারস্ত করিয়া! সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ 
পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ শর্ুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এ 
সময়ের প্রারস্ত হইতেই মথুরবাবু ঠাকুরের সেবাধিকার পূর্ণভাবে পাইয়া 
জীবন ধন্য করিয়াছিলেন । ইহার পূর্বে তিনি বারংবার বিবিধভাবে 
পরীক্ষা করিয়৷ ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরান্রাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য 
সম্বন্ধে দুঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাহাতে 

মধ্যে মধ্যে উন্মততারপ ব্যাধির সংযোগ হয় কিনা, তদ্বিষয়ে তিনি 

তখনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই ঠাকুরের তন্্র- 

সাধনকালে মথুরের মন হইতে ৭ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল | 
শুধু তাহাই নহে,এই সময়ে অলৌকিকবিভূতিসকলের বারংবার প্রকাশ 
দেখিতে পাইয়া তাহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার ইষ্টদেবী 

তাহার প্রতি প্রসন্না হুইয়! শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ-অবলম্বনে তাহার সেবা 
লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়! তাহাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং 

তাহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সবতোতাবে অন্ধুগ্ন রাখিয়া তাহাকে দিন 

দিন অশেষ মর্যাদা ওগৌরবের অধিকারী করিতেছেন। নিয়বোক্ত দর্শনটি 
মথুরের মনে একপ্রকার বিশ্বাসোৎপাদনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 

তখনও কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট ঠাকুরের চিকিৎসা 
চলিতেছে ; অথচ রোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে । অবশেষে নিরুপায় 

কবিরাঞ্জ বলিয়া দিয়াছেন, “ইহার দিব্যোম্মাদ-অবস্থা বলিয়া! বোধ 

হইতেছে ; উহা? যোগজ ব্যাধি) ওঁষধে সারিবার নহে ।” এই সমস্ে 
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ঠাকুর একদিন তাহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে লম্বা! বারান্দাটি পৃব- 
পশ্চিমে বিস্তৃত আছে? তথায় গৌভরে পদচারণ করিতেছিলেন আর 

এদিকে কুঠির একটি প্রকোর্টে মুরবাবুআপনমনে বসিয়া কখন 9 বিষয়- 
চিন্তা করিতেছিলেন, কখনও-ব1 ঠাকুরকে দেখিতেছিলেন । অকষ্মাৎ 

তিনি দৌড়াইয়! আসিয়৷ ঠাকুরের পদদ্ধয় জড়াইয়। ধরিলেন। ঠাকুর 
তাহাকে শান্ত করিতে চাহিলেন * কিন্তু মথুর সজঙ্গনয়নে বলিতে 

লাগিলেন, “বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ” আর আমি স্পষ্ট দেখলুম+ যখন 
এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও-_ আমার এ মন্দিরের মা। 

আর যাই পেছন ফিরে ওদিক যাচ্ছ দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব । 
প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল ক'রে পুঁছে ফের 

দেখলুম__দেখি তাই | এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই ।” ঠাকুর 
তাহাকে যতই বুঝান, মথুর ততই কাদেন। সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া 
বহু চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে হইয়াছিল । এই ঘটনার উল্লেখাস্তে 
ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “মথুরের ঠিকুজাীতে কিন্তু লেখা ছিল; বাপু, তার 
ইঞ্টের তার উপর এতটা কুপারফি থাকবে যে, শরীরধারণ ক'রে তার : 
সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে |” 

পূর্বোক্ত অড্ভুত দর্শনের দিন হইতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঠাকুরের 
দৈনন্দিন জীবনের বহু ঘটনাবলীর সহিত বিশেষভাবে জড়িত। 
একবার ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা৷ যেমন 
পাইজর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ পরাইবার সাধ 

হইলে যথুরবাবু তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন। আর একবার 
বৈষ্ণবতত্ত্রোক্ত সথীভাব-সাধনকালে ঠাকুরের মনে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় 
বেশভূষ! করিবার ইচ্ছা! জাগিলে মথুরানাথ তৎক্ষণাৎ এক প্রস্ত ডায়মন- 
কাট। অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ী, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়! দিলেন.। 

পািহাটির উৎদব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ 
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তাহার বন্দোবন্ত করিয়। দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে 

সেখানে ভিডে-ভাডে তাহার কষ্ট হয় ভাবিয়! নিজে গুগ্তভাবে 

দারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিতে যাইলেন । এইবূপে 

প্রতি ব্যাপারে তাহার অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমাদিগকে 
চমৎকৃত কার, তেমনি আবার অপরদিকে নষ্টন্বভাবা স্ত্রীলোকদ্দিগকে 

লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎভাবের উদয় হয় কিন] পরীক্ষা করার 
কথা, ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া- 
পিয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুরের*তাবাবস্থায় “কি! আমাকে বিষয়ী 

করতে চাস ?"-_বলিয়া শ্রীযুত মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার 
করিতে যাইবার কথা; জমিদারি-সংক্রাস্ত দাজা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া 

নরহত্যার অপরাধে রাজদ্ধারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে এ 

বিপদ হইতে উদ্জারকামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকারপূর্বক 
তাঠার শ্রণাপন্ন হইয়া শ্রীযুত মথুরের এ বিপদ হইতে নিস্তার 
পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও আমাদিগকে বিস্মিত করে। 

সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধাত্বিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বধিত 

হইয়াছিল তাহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ববিষয়ে উৎসাহ; সাহস ও বল 
ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মথুরের মন তাহাকে একথা স্থির বুঝাইয়া- 

ছিল যে, ঠাকুরই তাহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাহার ইহুকাল-পরকালের 
সম্বল এবং তাহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্যাদালাতভের মৃলীতৃত 
কারণ । ঠাকুণের কপালাভে মথুরবাবু যে এখন আপনাকে বিশেষ 
মহিমান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমর! তাহার এই 
কালে অনুষ্ঠিত কার্ধে পাইয়া থাকি । তিনি এই সময়ে (সন ১২৭০ 

সালে) বনুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু-ব্রতানৃষ্ঠটান করিয়াছিলেন । এই 

ব্রতকালে প্রভূত ন্বর্ণরৌপ্যার্দি ব্যতীত সহজ মণ চাউল ও 
সহত্ মণ তিল ব্রাক্গণ-পণ্ডিতগণকে দান করা হইয়াছিল এবং 
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সহচরী নায়ী প্রসিদ্ধ গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়পের চশ্তীর গান 

ও যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা কিছুকালের জন্য উৎসব- 

ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । এসকল গায়ক-গায়িকাদিগের ভক্তি" 

রসাশ্রিত সঙ্গীতশ্রবণে ঠাকুরকে মুহুমুহঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে 
দেখিক্না শ্রীযুক্ত মুর তাহার পরিতৃপ্তির তারতমাকেই তাহাদিগের 
গুণপনার পরিমাপক বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে 

তদন্বসারে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা পারিতোষিক 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তদৃগতপ্রাণ মথুরবাবু দেবদেবীসেবার ন্যায় 
সাধুভক্কের সেবায়ও বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তাই ঠাকুর যখন 

এইকালে সাধুভক্তদিগকে অন্নদানের সহিত দেহুরক্ষার উপযোগী বস্তা 
কম্বলাদি ও নিত্য বাবহার্ষ কমগুলু প্রভৃতি জলপাত্রদানের বাবস্থা 

করিতে তাহাকে বলিলেন, তখন এ বিষয় হ্বচারুরূপে সম্পন্ন করিবার 

জন্য তিনি সকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া 
রাখিলেন এবং এ নৃতন ভাগারের দ্রবাসকল ঠাকুরের আদেশে 
বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়! দিলেন। আবার উহার 

কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুতক্তদিগকে সাধনার অন্থুকুল 

পদ্দার্থসকল দান করিয়া! তাহাদিগের সেবা! করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের 

মনে জাগ্রত হইলে, মথুরবাবু উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ 

সন ১২৬৯-৭০ সালেই এরূপ সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 

তক্তির একটা সংক্রামিকাশক্তি আছে। ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়। এবং 
ভাবসমাধিতে তাহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়| বিষয়ী মথুরেরও এক 

সময়ে ইচ্ছ! হইয়াছিল; ব্যাপারটা কি তিনি একবার দেখিবেন ও 

বুঝিবেন ; ত্তাঘীর মনে এরূপ ভাবের উদয় হুইবামাত্্ ঠাকুরকে যাইয়।” 
ধরিলেন | 
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বলিলেন, “বাবা, জামার যাতে ভণবসমীধি হয় ত তোমায় ক'রে দিতেই 
হবে ।” ঠাকুর বলিলেন, “ওরে, কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি 

পুঁতবামাত্রইঃ কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই তো 

বেশ আছিস- এদিক ওদিক দুর্ধিক চলছে । ওসব হলে এদিক থেকে মন 
উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব 

যে লুটে খাবে ! তখন কি করবি ?” ঠাকুর আরও অনেক বুঝাইলেন। 

কিন্ত মথুর তথাপি ছাড়িলেন ন৷ দেখিয়া অবশেষে বলিলেন, “তা কি 

জানি, বাবু? মাঁকে বলব, ছিনি য' হয় করবেন।” তাহার কয়েক দিন 
পরেই শ্রীযুক্ত যথুরের একদিন ভাবসমাধি হইল! ঠাকুর বলিতেন, 
“আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে । গিয়ে দেখি, ষেন সে মানুষ নয়, চক্ষু লাল, 

জল পড়ছে ; ঈশ্বরীয় কথ! কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে! আর 

বুক থর থর কঃরে কাঁপছে । আমাকে দ্বেখে একেবারে প। ছুটে জড়িয়ে 

ধরে বললে-__“বাবাঁ, ঘাট হয়েছে! আজ তিনদিন ধরে এই রকম, বিষয়- 

কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতেই মন যায় না; সব খানে খারাপ 

হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।” তখন 
ঠাকুর হাসেন আর বলেন, “তোকে তে] একথা! আগেই বলেছি ।” উত্তরে 

মথুরবাবু বলিলেন, “ই, বাবা কিন্ত তখন কি অত শত জানি যে, ভূতের 
মতো এসে ঘাড়ে চাপবে ? আর তার গৌঁয়ে আমায় চব্বিশ-ঘন্ট? ফিরতে 

হবে? ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারব না।” তখন ঠাকুর তাহার 
বৃকে হাত বুলাইয়। দিয়! কাহণকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। 

আর একবার শ্রীযুক্ত মথ্রকে ভাববিহ্বল হইতে দ্রেখা। গিয়াছিল । 
সেবার ৬ুর্ণাপুজী উপলক্ষ্যে ঠাকুর তাহার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং 

শ্ীঘুক্ত1 জগদ্ম্ব! দাসীর ছ্বার] পুরনারীর ম্যায় বিচিত্র বসন-ভূষণে সঙ্ঞিত 

হইয়া সন্ধ্যারতির সময়ে চামরহত্তে দেবীকে বাঁজন করিয়াছিলেন । 

ঠাকুরের দেহে সে সময়ে প্রক্কৃতিভাব এত সুব্যক্ত হইয়াছিল যে, মথুরবাবু 
১৩ 
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পর্যস্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই । এখানে বলিয়! রাখা আবশ্ক যে, 
সহীভাব-সাঁধনকালে ঠাকুর স্ত্রীবেশে অনেক সময় মখুরানাথের বাড়ির 

অস্তঃপুর-চারিণীদের সহিত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়! থাকিতেন এবং স্ত্রী- 

আচারাদিতে পর্যস্ত যোগ দিতেন যে, অকন্মাৎ তাহাকে দেখিয়া পুরুষ 

বলিয়' মনে হইত না; পুরনারীদের মনেও তাহার উপস্থিতিজনিত কোন 

সঙ্কোচ হইত নাঁ। সে যাহা হউক, পুজা। সেবারে খুব জমিয়াছিল এবং 
মথুরবাবু আনন্দে ভাসিতেছিলেন । এদিকে বিজয়! দশমীর নির্দিষ্ট সময়ে 

প্রতিমাবিসর্টনের আয়োজন চলিতে লাগিল। তাই পুরোহিত বলিয়৷ 

পাঠাইলেন, “বাবুকে নীচে এসে প্রণাম-বন্দনাদি ক'রে যেতে বল।” 
মথুরেব নিকট সংবাদ্দ পৌছিলে আনন্দচিন্তায় মগ্ন তিনি প্রথমে কথাটা 

বুঝিতেই পারিলেন না । পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন ভাবিলেন, 
“না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙতে পারব না। মাকে বিসর্জন ! মনে 
হলেও যেন প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে!” তথাপি পুরোহিতের আহ্বান বার 

বার আসিতে থাকায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আমি মাকে বিসর্জন 
দিতে দেব না। যেমন পুজা হুচ্ছে তেমনি পুজ! হবে । আমার অনভিমতে 

যর্দি কেহ বিসজ্ন দেয় তো! বিষম বিভ্রাট হবে-_খুনোখুনি পর্ষস্ত হতে 

পারে ।” এই বলিয়া! তিনি গম্ভীর হইয়া! বসিয়া রহিলেন। একে একে 

বাটার গণ্যমান্ত অনেকেই তীঙ্বাকে বুঝাইতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু 

তিনি তখনও অটল । অবস্থা দেখিয়া অনেকেই ধারণা করিয়া বসিলেন 
যে, বাবুর মাথা খারাপ হইয়াছে । অথচ হঠকারী মথুরের ভয়ে কেহ 
অনুরূপ করিতেও সাহস পাইলেন না৷ অবশেষে মথুরগৃহিণী ঠাকুর কে 
ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর বাইয়! দেখেন, মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, ছুই 

চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া! ঘরের ভিতর বেড়াইয়' 
বেড়াইতেছেন। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর কাছে আসিয়া জানাইলেন যে, 
তিনি মাকে বিমর্জশ দিতে পারিবেন না--প্রাণ থাকিতে নয়। ঠাকুর 
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তখন তাহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “ওঃ! এই তোমার 
ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন 

দিলেই বা তিনি যাবেন কোথা? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে 

পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পুঁজ! নিয়েছেন, 
আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে- সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে 

তোমার পুজা নেবেন” সে অদ্ভুত মোহিনী শক্তিতে মথুরবাবু অচিরে 
প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং প্রতিমণ-বিসর্জনও নিবিবাদে হইয়া গেল । 

মথুরের যেমন ঠাকুরের নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, ঠাকুরেরও 

আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে মাতার 

নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখা! যেমন অকপটে সকল কথা খুলিয়। 

বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর 
নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। কি একট! মধুর সম্বন্থই ন। ঠাকুরের 

মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখুন কোন:জিনিসের 

আবশ্তক হইলে অমনি তিনি মথুরকে বলিতেন। সমাধিকালে বা অন্য 
সময়ে যাহা [কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া 
“এটা কেন হল, বল দেখি ?” “ওট] তোমার মনে কি হয়__বল দেখি ?” 

ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন | ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর ঠাকুর মথুরের 
উপাস্থ হইলেও বাঁলকভাবাবিষ্ট সরলত! ও নির্ভরতার ঘনমুতি সেই 
ঠাকুরকেই আবার সময়ে সময়ে মথুর নান। কথায় ভুলাইতেন ও বুঝাইতেন। 
বাবার জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের 
ভালবাসায় বেশ যোগাইত। তাহার সহিত কথ। কহিতে কহিতে হঠাৎ 

বহির্ষেশে গমন করিয়া ঠাকুর একদিন চিন্তায় মুখখানি শুফ করিয়া ফিরিয়া 

আসিয়। বলিলেন, “এ কি ব্যারাম হজ বল দ্বেখি? দেখনুম প্রস্রাবের 

ঘবার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা! পোকা বেরিয়ে গেল। শরীরের 

ভিতরে এমন তে। কারুর পোক! থাকে না। আমার এ কি হ'ল ?” 
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মথুর শুনিয়াই বলিলেন, “ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অন্দেই 
কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে কুভাবের উদয় করে, কুকাঁজ 

করায়। মার কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিষে গেল । 

এতে ভাবনা কেন?” ঠাকুর শুনিয়াই বালকের ন্তায় আশ্বস্ত হইয়! 
বলিলেন, “ঠিক বলেছ; ভাগ্যিস তোমায় একথা বললুম ; জিজ্ঞাসা 
করলুম !” বলিয়া বালকের স্ঠায় এ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে 

লাগিলেন । একদিন ঠাকুর কথায় কথার মথুরকে বলিলেন যে, 
জগদম্বার কৃপায়। তিনি অবগত হইয়াছেন, ঈশ্বরীয় বিষয় জানিবার 
জন্য ও প্রেমভক্তিলাভের জন্য অনেক অন্তরঙ্গ ভক্ত ঠাকুরের নিকট 

আসিবে । বলিয়াই প্রশ্ন করিলেন, “তুমি কি বল? এসব কি মাথার 

ভুল, না ঠিক দেখেছি বল দেখি?” মথুর কহিলেন, “মাথার ভুল কেন 

হবে, বাবা? মা যখন তোমান্ন এ পর্যস্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, 
তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তারা 
সব দেরি করছে কেন? শীগ্গির শীগৃ্গির আস্মক না, তাঁদের নিয়ে, 
আনন্দ করি ।” 

ইহারই মধ্যে প্রীযুক্তমথুরের মনে তীর্থদর্শনের বাসন জাগিল এবং প্রায় 
সাত মাঁস কামারপুকুরে অবস্থানের পর ১২৭৪ বঙ্গাবের অগ্রহায়ণ মাসে 

শ্রীরামকৃষ্ণ উন্নততর স্বাস্থ্য লইয়! দৃক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলে মথুর স্থির 
করিলেন যে, তাহার পুবসঙ্কল্পিত তীর্ঘদর্শনে গমনকালে ঠাকুরকেও সঙ্গে 

লইবেন। এই প্রস্তাবে ঠাকুর সম্মত হইলেন “এবং ভাগিনেয্ হৃদয়কে সঙ্গে 
লইয়া! মাঘ মাসের মধ্যভাগে (ইং ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৬৮ ) তীর্ঘযাত্রা 

করিলেন ।৩ দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবৎ তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি 

৩ “ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া! লইয়! যানু'** 
(১৮৬৩ ধীঃ)। ছিতীর তীর্ঘগমন'"*১৮৬৮ হ্ীঃ-_মথুরবাবু ও তাহার স্ত্রী জগদস্বা দাসীর 

সঙ্গে” (“কথাম্ৃত' ১ম ভাগ, ৫ পুঃ)। 



মথুরানাথ বিশ্বাস ১৪৯ 

রেলগাঁড়ি রিজার্ভ করিয়! মথুরবাবু পত্বী ও শতাধিক বন্ধবান্ধবসহ “বাবা”কে 

লইয়া চলিলেন। তাহার প্রথমে বৈগ্যনাথে দর্শন ও পুজাদির জন্য কয়েক 

দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । একটি বিশেষ ঘটনা এখানে হইয়াছিল । 

দেওঘরের এক দরিদ্র পল্লীর ীপুরুষদিগের দর্দশ! দেখিয়! ঠাকুরের হৃদয় 

একেবারে করুণায় পুর্ণ হইল। তিনি মথুরকে বলিলেন, “তুমি তো মার 
দেওয়ান। এদের একমাথা ক'রে তেল ও একখান? ক'রে কাপড় দাও, 

আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও ।” মথুর প্রথমে একটু পেছপাও 
হইলেন ; বলিলেন, “বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি 

অনেকগুলি লোক-__ এদের খাওয়াতে-দাঁওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে 

পড়তে পারে । এ অবস্থায় কি বলেন?” সেকথাশুনে কে? বাবার 

তখন গ্রামবাসীদের ছুঃখ দ্বেখিম্। চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে 

অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, “দূর শালা, তোর কাণী 
আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব ; এদের কেউ নেই, এদের 
ছেড়ে যাব না1” এই বলিয়! বালকের ন্যায় শে ধরিয়া দরিদ্রদের 

মধ যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাহার প্ররূপ করুণ! দেখিয়া মথুর 
তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়! তাহার কথামত সকল কার্য 

করিলেন । বাবাও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখান। 

হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাঁসিতে মথুরের সহিত 
কাশী গমন করিলেন । 

বৈদ্বনাথ হইতে শ্ররীযুস্ত মথুর একেবারে কাশীধামে উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। কাশীধামে পৌছিয়! মথুরবাবু কেদারঘাটের উপরে 
পাশাপাশি ছইখানি বাটা ভাড়া লইয়াছিলেন। পুজা, দাঁন গ্রতৃতি সকল 
বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহন্তে ব্যয় করিয়াছিলেন । এঁ কারণে এবং 

বাটার বাহিরে কোনস্থানে গমন করিবার কাঁলে রূপার ছত্র ও আসার্সোটা 

প্রভৃতি লইয়া, তাহার অগ্রপশ্চাৎ দ্বারবানগণকে যাইতে দেখিয়। লোকে 
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তাহাকে একজন: রাজরাজড়া৷ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। কৃপণ মথুর 
ঠাকুরের কথায় কাশীতে 'কম্্তরু* হইয়। দ্ান করিলেন; আবশ্তকীয় 

পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন । ঠাকুরকে লে সময়ে 
কিছু চাহিতে অন্থরোধ করায় তিনি কিছুরই অভাব খুঁজি পাঁইজেন ন1) 
বলিলেন, “একটি কমগুলু দ্বাও।” তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া! মথুরের চক্ষে 

জল আসিল। কাশীতে থাকা কালে মথুরের ব্যবস্থান্ুসারে ঠাকুর প্রায় 
প্রত্যহ পানসিতে চাপিয়া বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। এতদ্বাতীত 

অন্ঠান্ত দেবদেবী-দর্শনেরও সমুচিত ব্যবস্থা তিনি করিয়৷ দ্িয়াছিলেন । 

পাচসাত দিন কাশীতে অবস্থানের পর ঠাকুর মথুরের সহিত প্রক্বাগে 

গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে নান ও ত্রিরাত্রিবাস করিয়াছিলেন । প্ররয়াগ হইতে 

মথুরবাবু পুনরায় কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং 'একপক্ষকাল তথায় বাস 

করিয়! শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে গিয়াছিলেন | শ্রীবুন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে 
একটি বাটাতে উঠিয়াছিলেন এবৎ পত্রীসমভিব্যাহারে. দেবস্থান-সকল 
দর্শন করিতে যাইয়! প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপ , 
প্রদান করিয়াছিলেন । একপক্ষকাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়। 

মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৬বিশ্বনীথের 

বিশেষ বেশদর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্যস্ত অবস্থান করেন । 

কাণী হইতে শ্রীযুক্ত মথুরের গয়াধামে যাইবার বাসনা ছিল? কিন্ত 
ঠাকুরের এঁ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি থাকায় তিনি এ সঙ্ল্প পরিত্যাগপূর্বক 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । এ্ররূপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়! 

সন ১২৭৫ সালের ছ্রজ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর মথ্রবাবুর সহিত 

আবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন । শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর 

রাধাকুণ্ড ও শ্তামকুণ্ডের রজঃ আনয়ন করিয়াছিলেন । দক্ষিণেশ্বরে 

আসিয়া তিনি উহার কিয়দ্বংশ পঞ্চবটার চতুর্দিকে ছড়াইয়! দ্বেন এঁবৎ 
অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটার-মধ্যে শ্বহন্তে প্রোথিত করিয়া বলেন, “আজ 
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হ'তে এই স্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হ'ল ।” উহার অনতিকাল পরে 
তিনি নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে মথুরবাবুর দ্বার! 
নিমন্ত্রিত করাইয়া পঞ্চবটাতে, মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন । 
মথুরবাবু এ কালে গোস্বামীদ্িগকে ১৬২ এবং বৈষ্ণব ভক্তদ্িগকে 

১২ টাঁক। করিয়! দক্ষিণ! দিয়াছিলেন । 

পূর্বোক্ত তীর্থসকল-দর্শনের পর ঠাকুর একবার মথুরবাবুর সহিত 
কালন৷ ও নবদ্বীপে গিয়াছিলেন । কালনায় ঠাকুর একদিন ভগবাঁনদাঁস 

বাবাজীকে দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়া মথুরবাবুর নিকট বাবাজীর উচ্চ 
আধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করেন। মথুরবাবুও উহ শুনিয়া 
বাবাজীকে দর্শন করিতে যান এবং আশ্রমস্থ দেববিগ্রহের সেব। এবং 

একদিন মহোৎসবাদির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়! দেন। ইহা! সম্ভবতঃ 
১২৭৭ বঙ্গাব্দের কথা! । 

ঠাকুরের ভ্রাতুণ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর শ্বপ্পকাল পরে শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে 

সঙ্গে লইয়া নিজ জমিদারি-মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন । 
মথুরের জমিদ্বারি-মহলের একস্থানে পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষগণের ছর্দশা ও 

অভাব দেখিয়! ঠাকুর তাহাদিগের ছঃখে কাতির হন এবং মথুরের দ্বার! 

নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে “একমাথ1 করিয়া তেল, একখানি নৃতন 

কাপড় এবং উ্দর পুরিয়া! একদিনের ভোজন+ দান করান। মথুরবাবু 
এ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়! চুর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন । 
সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে তাহার পৈত্রিক ভিট। ছিল। 
এ "গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তখন তাহার জমিদারিতুক্ত। ঠাকুরকে 

সঙ্গে লইয়া তিনি এই সময়ে প্র স্থানে গিয়াছিলেন। এখান হইতে 
তাহার গুরুগৃহ অধিক দুরে ছিল না| বিষয়-সম্পত্তির বিভাগ লইয়া 
গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এইকালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ 
মিটাইবার জন্থ প্রীষুক্ত মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । গ্রামের 
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নাম তালামাগরো। মথুরবাবু তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে 
নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া! এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ 
করিয়া গমন করিয়াছিলেন। মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ব পরিচর্যায় 
কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেম্বরে ফিরিয়া 

আসিয়াছিলেন। 

একাদ্িক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বাস্তঃকরণে নিযুক্ত 

থাকিয়া মথুরবাবুর মন এখন কতদূর নিষ্কামভাবে উপনীত হইয়াছিল, 

তাহার দৃষ্টান্তত্ববূপে একটি ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট । এক সময়ে শরীরের 
সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হওয়ায় মথুরবাবু শধ্যাগত ছিলেন । ঠাকুরের 

দর্শনের জন্য এ সময়ে তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়! হৃদয় এ কথা 

ঠাকুবকে নিবেদন করিলেন । ঠাকুর শুনিয়া! বলিলেন, “আমি গিয়ে বি 

করব-__তার ফোড়া আরাম করে দেবার আমার কি শক্তি আছে ?” 

ঠাকুর যাইলেন ন! দেখিয়া! শ্রীযুক্ত মথুর লৌক পাঠাইয়! বারংবার কাতর 

প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাহার শ্ররূপ ব্যাকুলতার ঠাকুরকে 

অগত্যা যাইতে হইল । তিনি উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি 
রহিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়ণ ঠেস দিয়া বসিলেন এবং 
বলিলেন, “বাবা, একটু পায়ের ধুলা দাঁও।” ঠাকুর বলিলেন, “আমার 
পায়ের ধলা! নিয়ে কি হবে, ওতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হবে ?” 

মথুরবাবু তাহাতে বলিলেন, “বাবা, আমি কি এমনি? তোমার পায়ের 
ধুলা কি ফোড়ী আরাম করবার জন্য চাচ্ছি? তার জন্য তো ডাক্তার 

আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্ত তোমার শ্রীচরণের ধুলা 
চাচ্ছি।” এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মধুর 
এঁ অবকাশে তাহার' চরণে মস্তক স্থাপনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান 

করিলেন- তাহার হুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল । 

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত মথুরকে বলিলেন, “মথুর, তুমি 
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যতদিন আছ, আমি ততদিন এখানে থাকব । মথুর শুনিয়া আতঙ্কে 

শিহরিয়া উঠিয়া দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, “সে কি, বাবা, আমার 
পরী ও পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে ।” মথুরকে 

কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, “আচ্ছা, তোমাৰ পরী ও দৌয়ারী 

যতদিন থাকবে, আমি ততর্দিন থাকব ।” ঘটনাও বাস্তবিক এরূপ 

হইয়াছিল । 

সম্পদ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুবূপ তরঙ্গ-সমাকুল 
কালের অনস্ত প্রবাহ ভ্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল । 

ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া এ বংসর পঞ্চদশ বর্ষে 
পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জৈষ্ঠ যাইল, আষাঁট়ের অধেক দিন 

অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর জররোগে শব্যাগত 
হইলেন । ক্রমশঃ উহ! বৃদ্ধি পাইয়া সাত-আঁট দিনেই বিকারে পরিণত 
হইল এবং মথুরের বাক্রোধ হইল । ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, 
ম| তাহার তক্তকে ন্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন-_মথুরের ভক্তিব্রতের 

উদ্যাপন হইয়াছে । সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন মথুরকে দেখিতে 
পাঠাইলেও স্বয়ং একদিনও যাইলেন ন:| ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত 

হইল__অস্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া 
হইল। সেইদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না; কিন্ত 

অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে দুই-তিন ঘন্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন 
এবং জ্যোতির্সয় বন্ধে দ্বিব/ শরীরে ভক্তের পার্খে উপনীত হইয়া! তাহাকে 

কৃতার্থ করির্লেন__বহুপুণ্যাজিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরূঢ করাইলেন। 

ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন; তখন পাঁচটা বাজিয়া 

গিয়াছে । তিনি বলিলেন, “শ্রীঞ্ীজগদন্বার সখীগণ মথুবকে সাদরে 

দিব্যরথে উঠালেন- তার তেজ শ্রীীদেবীলোকে গেল ।” পরে গভীর 

রাত্রে কালীঘাটের কর্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া! হৃদয়কে সংবাদ দিল, 



১৫৪ শ্রীরবামকুফ্ণ-ভক্তমালিক। 

মথুরবাবু অপরাহ্ণ পাচটার সময় (১৬ই জুলাই, ১৮৭১ ) ১লা' শ্রাবণ, ১২৭৮) 
দেহরক্ষা করিয়াছেন । 

জনৈক ভক্ত ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব 
কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া! স্তম্ভিত ও 

বিভো'র হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মৃত্যুর পর মথুরের কি হ'ল 
মশায়? তীঁকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!” 

ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, “কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে 

আর কি! ভোগবাঁসন! ছিল।”» এই বলিয়াই ঠাকুর অগ্ত অন্ত কথ! 

পাড়িলেন। 



শস্ভুচরণ মন্লিক 
শ্রীযুক্ত শত্তুচরণ৯ মল্লিক মহাশয়ের পিতার নাম ছিল সনাতন মল্লিক । 

ইনি পিতার একমাত্র পুত্র এবং ইহার! জাতিতে সুবর্ণবণিক। ইহাদের 

বাড়ি ছিল কলিকাতার সিছুরিয়াপটি পল্লীতে । দক্ষিণেশ্বরের ৬কালী 
মন্দিরের নিকটে তাহার যে উগ্যানবাটা ছিল, সেখানেও তিনি প্রায়ই বাস 

করিতেন । ব্রাঙ্মদমাজের সহিত, এবং বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের 

সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি এক বিদেশী সপদাগরের অফিসে 

মুৎসদ্দী কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং দান, চরিত্রবল ও 

ভক্তিমত্তার জন্য তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

তিনি ধনী হইলেও বাগবাঁজার হইতে হাঁটিয়। দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাটাতে 
আসিতেন। একজন বলিয়াছিলেন, “অত রাস্তা-; কেন গাড়ি ক*দ্ব 

আস না? বিপদ হতে পারে ।” ইহাতে শত্ভৃবাবু মুখ লাল করিরা 
উত্তর দিয়াছিলেন, “কি? তার নাম ক/রে বেরিয়েছি-__আবার বিপদ ?” 

এমনি ছিল তাহার বিশ্বাস। তাহার দ্বান ছিল অজস্র প্রার্থ কেহ 

বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিত ন1। ব্রাঙ্গ-সমাজের সহিত সম্পর্কবশতঃ 

ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার মন বেশ উদার ছিল; তিনি বাইবেলাদি গ্রন্থ পড়িতেন । 

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রকে তিনি একবার সঙ্গে করিয়া! শ্রীরামকষ্ণের 
নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ৬কালীমন্দিরের পার্থে অবস্থানের 
ফলে ঠাকুরের সহিত তাহার পরিচন্ন সহজেই হইয়াছিল। 
ঠাকুর প্রায়ই তাঁহার উগ্ভানবাটীতে যাঁইয় দ্রীর্ঘকাল ভগবদাঁলাঁপনে 

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ' সাধকভাবে (৩৫৯ পৃঃ) শল়্ুচরণ এবং উহার গুরুভাব- পূর্বার্ধে 
(৫৬ পৃঃ) শৃচজ্্ নামের উল্লেখ আছে। উত্তরাধিকারীদের হস্তগত দলিলে শল্গুনাথ নামও 
দেখ যায়। 



১৫৬ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিক। 

কাটাইতেন ; তাই গর্ব করিয়া! মল্লিক মহাশয় একদিন প্রীরামরুষ্ণকে 
বলিয়াছিলেন, “তুমি এখানে এস ; অবশ্ত আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে 

আনন্দ পাও তাই এস।” ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়, তেমন সে 

উৎফুল্ল হইয়া ওঠে' এই চিন্তায় যে, ভগবানও তাহার অন্বেষণে 
ফিরেন । 

শ্ৃবাবুর সহিত পরিচয়ের পূর্বেই শ্রীন্রীঠাকুর যোগার অবস্থায় 
জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ৬জগদম্বার বিধানে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি 
সেবায়ত বা রসদদার নিযুক্ত হইবেন-_“তিনি গৌরবর্ণ পুরুষ, তীহার 
মাথায় তাজ 1” 

যখন অনেক দিন পরে মল্লিক মহাশয়ের সহিত পরিচয় ঘটিল তখন 
ঠাকুর বুঝিলেন, “একেই আগে ভাকাবস্থায় দেখেছি ।” শ্রীযুক্ত মথুরানাথ 
বিশ্বাসের দেহত্যাগের পর (১৬ই জুলাঁই, ১৮৭১) পানিহাঁটিনিবাসী শ্রীযুক্ত 
মণিমোহন সেন কিছুদিন শ্রীস্ীঠাকুরেব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ 
করিয়াছিলেন ; কিন্ত অচিরে শল্তুবাবু এ কার্ধ স্বহস্তে তুলিয়া লওয়ার 
মণিমোহন অধিক সেবার সুযোগ পান নাই। প্র কাল হইতে আর্ত 
করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবে দ্েহত্যাগ পর্যন্ত শল্ভুবাবু একনিষ্ঠভাবে শ্রী্রীঠাকুর 
ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেবায় নিরত ছিলেন । তাহাদের কোনরূপ অভাব 
-_যথ। খাগ্যসীমগ্রী বা কলিকীত' যাতায়াতের গাঁড়িভাড় ইত্যাঁদি-_ 
জানিতে পারিলেই তিনি উহা! অকাতরে মিটাইয়া' দিতেন । তিনি 
শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যে অধ্যাত্মসম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই কথ! 
স্মরণ করিয়া তিনি শ্রীপ্রীঠাকুরকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 

ঠিক ইহা বিবনত হট! বজিত্রেম, “কে বাত গু ৭ ভি অব শুক 

্ঃ তি 

রতি শেষ ভতিিাস পোষণ কি? রঃ রা নী 
মায়ের 



শম্তুচরণ মল্লিক ১৫৭ 

অবস্থানকালে তাহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবাবে স্বগৃহে লইয়া যাইয়! দেবীজ্ঞানে 
যোড়শোপচারে তীহার,স্ীচরণপূজ। করিতেন । 

শ্রীমা ৬কালীমন্দিরের সংশ্লিষ্ট স্বক্পপরিসর নহবতে কষ্টে দ্বিনযাঁপন 

করেন দেখিয়' শত্তৃবাব্ ৬কালীবাটার উদ্ভানের পার্থ একথণ্ড জমি ২৫০ 

ব্যয়ে মৌরসী করিয়া লন। তিনি পরে নেপাল সরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী ও শ্রীরামরুষ্ণভক্ত কাণ্ডেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাঁধ্যায়ের সাহায্যে 

তঁ জমিতে শ্রীমায়ের বাসের জন্ত একখানি কুটীর প্রস্তুত করেন এবং 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্বের ১১ই এপ্রিল এ জমি ও বাটার দানপত্র লিখিয়া দেন। 
অন্যভাবেও তিনি মাতাগাকুরানীর সেবার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন । একবার 

শ্রীমা আমাশয়ে আক্রান্তা হইলে শত্তৃবাবু তাহার চিকিৎসার জন্য 

অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন | 

শত্তৃবাবু ছিলেন ভক্ত ও কর্মযোগী। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে 

তিনি আধ্যাত্মিক পথে আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার 

প্রভাবে তাহার ধর্মবিশ্বাসসকল পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছিল। 
জনকল্যাণার্থে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 

উহাদের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতেন, 
“আমার ইচ্ছা, টাকাগুলো সংকর্মে ব্যয় |করি” বাঁ “আশীর্বাদ কর যাতে 
এই শ্রশ্বর্ষ তার পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি ।” ঠাকুর তাহার অনুগত 

ভক্তকে শুধু সমাজসেবার স্তরে ফেলিয়া না রাখিয়া উচ্চতর আধাত্মিক 

অনুভূতির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন; তাঁই শত্তুবাবুর শ্ররূপ 
প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, “ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি 

হজসতজ ভিজ ইত অত বিত্ত, “ও ভেখস্ধ 
পক্ষেই শ্শ্বর্য। তাকে তুমি কি দিবে? তার পক্ষে এগুলে| কাঠ মাটি ।:** 
সম্মুখে যেটা পড়ল-_না করলে নয়-_সেটাই নিষ্ষাম হয়ে করতে হয়। 
ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানে! ভাল নয়।” বন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শত্ভুবাবুকে 
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তাহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি তুলিয়। দ্রিতে বলেন নাই, বা তাহার 
অনুস্থত কর্মযোগমার্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই । জীবনের প্রকৃত 

উদ্দেশ্ত যে ভগবানলাভ, সেই বিষয়েই তিনি তীহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন এবৎ সঙ্গে সঙ্গে আসক্তিযুক্ত কর্ণপ্রচেষ্টার দোষ দেখাইয়! 
দিয়াছিলেন। ফলতঃ ঠাকুরের উপদ্দেশে কখনও কেবল নেতির পথ 

অনুসরণ করিত না দুর্বল মানবকে তিনি ইতির পথেই চালাইতেন । 

শত্তৃবাবুকে এরূপ উপদেশদাঁনের কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
“লোকটা ভক্ত ছিল, তাই আমি বলনুম-*"” আর তিনি তাহাকে 
বলিয়াছেন, “এসব কর্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল; কিন্তু ত1 বড় 

কঠিন। আর যাই হোক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মাঁনবজন্মের 

উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ-_হাসপাতাঁল ডিস্পেন্সারী করা নয়।-''কর্ণ আদিকাণ্ড, 
কর্ম জীবনের উদ্দেস্ত নয় ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের এইসব অমূল্য উপদেশ যে সফল হইয়াছিল, তাহা 
আমর! শস্তুবাবুর আলাপ-আলোচন! হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তিনি 
শ্রীযুক্ত হৃদ্রকে একাঘন বলিলেন, “হৃদ, পৌটল। বেঁধে বসে আছি।” 

ইহাতে ঠাকুর খন আপত্তি করিতেন, “কি অলক্ষণে কথা কও,” তখন 

শস্তু বলিতেন, “না, বলো, এসব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই ।” 

ভগবানে তাহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি একদিন রাঙ্গ। 

মুখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই 
শুনবেন ।” 

শল্তুবাবুর দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানবাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-সব লীলাবিলাস 
হইয়াছিল, তাহার অতি অল্পই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়'ছে। যীশুর 
দর্শনলাভের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্ভুবাবুরই নিকটে “বাইবেল শ্রবণপূর্বক 
শ্ীপ্রীঈশার পবিত্র জীবনের ও সম্প্রদায়-প্রবর্তনের কথা জানিতে” 
পারিয়াছিলেন 1” 
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দক্ষিণেশ্বরে শল্ভুবাবুর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ঠাকুরের 

একবার পেটের অস্থখ হইলে শল্তুবাবু তাহাকো, একমাত্রী আফিম খাইতে 
এবৎ যাইবার সময় উহা! তাহার নিকট চাহিয়া লইয়া যাইতে বলেন। 

ঠাকুব শ্রী উদ্ভানে গেলে প্রায়ই কয়েক ঘন্টা সদালাপে কাটাইতেন। 

সেদিনও অনেক সময় এ্রভাবে কাটিয়া গেলে উভয়েই আফিমের কথা 

ভুলির। গেলেন । পথে আসিয়' ঠাকুরের উহ? স্মরণ হওয়ায় তিনি ফিরিয়া 

আসির| দেখিলেন, শল্তৃবাবু অন্দরে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব কর্মচারীর 

নিকট উহা! চাহিয়া লইয়! মন্দিরের দিকে চলিলেন। কিন্তু শল্তৃবাবুর 

নিকট ন1 চাহিয়া কর্মচারীর নিকট চাহিয়া লওয়ায়৷ যে সত্যচ্যুতি হইল 
তাহারই ফলে ঠাকুর পথ দেখিতে পাইলেন না। তখন কারণ বুঝিতে 

পারির। আফিম ফিরাইয়৷ দিতে আসিয়৷ তিনি দেখেন, কর্মচারীও নাই, 

দরজ। বন্ধ। অগত্যা জানালা গলাইয়া মোড়কটি ভিতরে ফেলিয়া 

দিয় বলিলেন, “ওগো, এই তোমাদের আফিম রইল” তারপর 

দেখেন, চোখ সাফ হইয়া গিয়াছে, স্বকক্ষে ফিরিতে আর কোনও কষ্ট 

হইল না। 

আর একদিন ঠাকুরের সশিষ্য শ্রীযুক্ত গিরিজা' ও শক্ভৃবাবুর সহিত 

কথ। কহিতে কহিতে রাত্রি হইয়। গেলে ঠাকুর যখন মন্দিরে ফিরিবার 

জন্ঠ রাস্তায় বাহির হইলেন, তখন গভীর অন্ধকারে দ্বিক ঠিক করিতে 

পারিলেন না। সময় গিরিজ1 স্বীয় যোগশক্তিবলে পৃষ্ঠভাগ হইতে 

ছটা বাহির করিয়া মন্দিরোগ্ঠানের প্রবেশপথ প্যস্ত আলোকিত করিয়া 

দিলে ঠাকুর উহ্ণর সাহায্যে ত্বস্থানে ফিরিলেন। 

শ্ৃবাবুর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি 

১৮৭৭ খ্রীষ্টাকে দেহত্যাগ করেন। চারি বৎসরকাল শ্রীন্রীঠাকুর ও 

শ্রীমায়ের সেবা! করিয়! শল্তৃবাবু রোগে শধ্যাশায়ী হইলে ঠাকুর তাঁহাকে 

দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, “শস্তৃর 
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প্রদ্দীপে তেল নাই।” বহুমুত্ররোগে বিকার উপস্থিত হইয়! শ্রীযুক্ত শস্তু 
শরীররক্ষা করিলেন । পীড়িতাবস্থায়ও তাহার মনের প্রসন্নত একদিনের 

জন্যও নষ্ট হয় নাই। শস্তুবাবুর পৈত্রিক বাড়ি যে রাস্তার উপর ছিল, 
উহার নাম ছিল কমলনয়ন স্টাট; কিন্তু পরে শঙ্তৃবাবুর ম্মরগার্থ উহার 
নামকরণ হয় শ্তু মল্লিক লেন । 
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মাগ ঘহাশয় 

“নাগ মহাশয়” বলির সাধারণ্যে পরিচিত শ্রীযুক্ত ছর্গীচরণ নাগ 

নারায়ণগঞ্জ শহরের অর্ধক্রোশ পশ্চিমে দ্রেওভোগ গ্রামে দীনদয়াল নাগের 

পর্ণকুটির আলোকিত করিয়া ১২৫৩ সালের ৬ই ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ 
তিথিতে (১৮৪৬ খ্রীঃ, ২১শৈ অগস্ট ) জন্মগ্রহণ করেন । নাগ মহাশয়ের 

আট বৎসর বয়সের সময় মাত? ত্রিপুরা সুন্দরী পুত্র হুর্দীচরণ ও কন্ত' 

সাঁরদাঁমণিকে বিধবা ননদ্দিনী ভগবতীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়। স্বর্গলাভ 

করিলেন । বাঁলবিধবা অতি যত্তে ভ্াতৃসস্তানদ্বয়ের লালন-পালন করিতে 

লাগিলেন । পিসীমাকে নাগ মহাশয় মা বলিয়াই জানিতেন । 

পিতা দ্বীনদয়াল কলিকাতায় কুমারটুলিতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ও শ্রীযুক্ত 

হরিচরণ পাল চৌধুরীদের গদিতে চাকরি করিতেন । .তাঁহার বাসাবাটা 
ছিল একখানি খোলার ঘর । পাঁলবাবুরা দীনদয়ালকে অত্যন্ত বিশ্বাস 

করিতেন । নির্পোভ দ্ীনদয়াল একবার নৌকাযোগে বাবুদের সন লইরা 
কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জে যাইতেছিলেন । তখন জাহাজ-চলাচল 
আরম্ভ হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাসাগমে আর অগ্রসর না হইয়া তিনি 

তীরে একখানি প্রকাও ভাঙ্গাবাড়ি ও তন্নিকটে ছুইখানি কৃষকের গৃহ 

দেখিয়া রাত্রিষাপনের জন্ত নৌকণ নঙ্গর করিতে বলিলেন । প্রভাতে উঠিয়া 
শৌচের জন্য তিনি ভাঙ্গাবাটার পার্খে বসিয়। অভ্যাসবশতঃ নখ দিয় 

মাটি খুঁড়িতেছেন, এমন সময় মনে হইল টাকার মতো কি যেন 

হাতে ঠেকিতেছে। উৎস্থক হইয়া আরও মাটি সরাইয়! দেখিলেন, 
পুরাতন আমলের মোহরপুর্ণ একটি ঘড়া প্রোথিত রহিয়াছে । অমনি 
বিষধর সর্পবৎ উহাকে দ্রুত পরিহারপূর্বক-_দীনদয়াল নৌকায় গিয়া 
উঠিলেন এবং মাঝীর1 শৌচাদির জন্ত বিলম্ব করিতে ঢাহিলেও বলিলেন 

১৯ 
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যে, সেখানে ভয়ের কারণ আছে, নৌকা অবিলম্বে ছাড়িতে হইবে । 

অগত্য! তাহাই হইল । 

মিষ্টভাষী, সুনীল, হষ্টপুষ্ট, দীর্ঘকেশ বালক দুর্গীচরণকে দেওভোগের 

প্রতিবেশিনীরা' সকলেই ক্রোড়ে তুলিয়া আনন্দ করিতেন; কিন্তু কেহ 
কোন খাবার দিলে সে উহ! গ্রহণ করিত না । সন্ধ্যার সময় তারাখচিত 

আকাশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালক কখন পিসীমাকে আবদার করিয়া 

বলিত, “চল মা, আমরা ওদেশে চলে যাই_-এখানে থাকতে আর ভাল 

লাগে না?” চন্দ্র উদ্দিত হইলে সে আনন্দে হাততালি দিক্বা নৃত্য কবিত ; 
বাতাসে দোছুল্যমান বৃক্ষ দেখিয়! বলিত, “মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলব ১ 

আর অমনি হেলিয়! ছুলিয়া তাহাদের অনুকরণে মধুর অঙ্গসঞ্চালনপূর্বক 
পিসপীমার মনোহরণ করিত। পিসীমা পুরাণের গল্প বলিতে বিশেষ 

নিপুণ। ছিলেন । গন্ন শুনিরা বালক রাত্রে দেব-দেবীর স্বপ্র দেখিত | 

বালাক্রীড়ার তাহার তেমন মন ছিল ন'; তবে সঙ্গীদের আগ্রহে কখনও 

কখনও ক্রীড়ায় যোগ দিত। দলের জয়লাভের জন্য অন্ত বালকের 

তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে বলিলে বালক অস্বীকার করিত ; কিন্তু 

ইহার ফলে সময়বিশেষে প্রহার খাইয়া শরীর রক্তাক্ত হইত, অথচ 

বাড়িতে আসিয়া পিসীমার নিকট দে কোন অভিযোগ কবিত না। 

তবে হাহাঁর সত্যবাদিতা ও শান্তস্বভাবের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে 

মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইতে হইত এবং প্রারই তাহার এ বিষয়ক 

সিদ্ধান্ত সকলে মানিয়। লইত | 

নারায়ণগঞ্জে একটিমাত্র বাঙ্গাল! বিদ্যালয়ে কেবল তৃতীয় শ্রেণী পযস্ত 

অধ্যাপন চলিত। এই সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যস্ত অধ্যয়নান্তে পাঠ বন্ধ 

হইয়৷ গেলে নাগ মহাশর জ্ঞানস্পৃহা-পরিতৃপ্তির জন্য একদিন পিসীষার, 
অভ্ঞাতসারে কৌচার খুঁটে চারিটি মুড়কি বাধিয়া পদত্রজে পাচ ক্রোশ দূরে 

ঢাঁক। নগরীতে বিষ্ভালয়ের অন্বেষণে বাহির হইলেন। সেখানে নর্ম্যাল 
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স্কুলে পড়া ঠিক হইল । এদিকে পিসীম! তাহাকে দেখিতে না পাইয়া 
মহ] উদ্বেগে দিন কাটাইতেছিলেন ; সন্ধ্যার সময গৃহাগত বালকের মুখে 

যখন শুনিলেন যে, পরদিন হইন্ডেই তাহাকে প্রত্যহ আটটায় ঢাঁকী যাত্রা 

করিতে হইবে, তখন তাহার আগ্রহ দ্বেখিয়া তিনি সহজেই সম্মত হইলেন 
এবং প্রত্যহ যথাসময়ে রন্ধন করিয়। দিতে লাগিলেন । এইভাঁবে দেড় 

বৎসর পাঠ চলিয়াছিল । ইহার ভিতর মাত্র ছুই দ্বিন নাগ মহাশয় কামাই 

করিপ্নাছিলেন। এই দরীর্থ পথে যাতায়াত বড় সহজসাধ্য ছিল ন1। 

সন্ধ্যায় বাটা ফিরিবাঁর সময় এক স্থনে তিনি করেকবার একটি ভূত 
দেখিয়াছিলেন। প্রথমবারে দেখিলেন, ভূতটি একটি অশ্বথবুক্ষ আশ্রয় 

করিরা পেছন ফিরিয়া দীড়াইয়া আছে। নাগ মহাশয় তো ঘসিয়। 
পড়িলেন। কিন্তু পরে ভাবিলেন, আমি যখন তাহার কোন অনিষ্ট করি 

নাই, সেই বা আমার অনিষ্ট করিবে কেন? স্থতরাং সাহসভরে অগ্রসর 

হইয়। ভৃতকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। ভূত অনিষ্ট করিল না; কিন্ত 
তিনি পশ্চাতে শুনিতে পাইলেন এক বিকট অট্রহান্ত। তখন আর 
ফিরিয়া দেখার সাহস তাহার ছিল না। আর একবার পথে তুমুল 

ঝড়বুষ্টি আরম্ভ হইল-_পথ অন্ধকার, আশ্রয়ের স্থান নাই। একটি মোড় 

ফিরিতে গিয়া তিনি অন্ধকারে এক পুকুরে পড়িয়া গেলেন । উহা! হইতে 
উঠিয়া! আসিতে তাহাকে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল । 

নাগ মহাশন্র অন্ন দিনেই বাঙ্গীল। রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছিলেন ; আর তাহার হন্তাক্ষর ছিল মুক্তার মতো । পরে তিনি 

যখন পড়িবার জন্য কলিকাতায় যান, তখন চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্তে লিখিত 

এই রচনাগুলি “বালকদ্িগের প্রতি উপদেশ” নাম দিয়া নিজব্যয়ে 

ছাঁপাইয়াছিলেন এবং বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন । 

কলিকাতায় আসিবার পুর্বে পিসীমাতার আগ্রহে একই রাত্রে 

গোধুলিলগ্নে নাগ মহাঁশয়ের ও শেষরাত্রে ভগিনী সাদার বিবাহ হইয়া 
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গেল। নববধূর নাম প্রসন্নকুমারী। বধূ গৃহে আসিলেন; কিন্তু 

নাগ মহাশয়ের এক অদ্ভুত আচরণে পিসীমাতার হরিষে বিষাদ উপস্থিত 

হইল। পাছে বধূর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়, এই ভয়ে 
নাগ মহাশয় সন্ধ্যা হইলেই বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বসিতেন এবৎ পিসীমাতা 
বতক্ষণ তাহাকে নিজ কক্ষে শয়নের অনুমতি না দিতেন ততক্ষণ 

নামিতেন না। পিসীম। ভাবিয়াছিলেন, কালে এই স্থষ্টিছাড়ী মনোভাব 

পরিবতিত হইবে ? কিন্তু তাহার পূর্বেই বধূ কালগ্রাসে পতিত হইলেন । 
তখন নাগ মহাশয় কলিকাতায় | ' 

কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া নাগ মহাশয় ক্যাম্পবেল 

মেডিক্যাল স্কুলে ভতি হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে প্র বিদ্ভালর 

পরিত্যাগপূর্বক হোমিওপ্যাথি শিখিতে আরম্ভ করিলেন । ডাক্তার ভাছুড়ী 
মহাশয়ের নিকট তিনি সকাল-সন্ধ্যা অধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার সহিত 

রোগীদের গৃহে গৃহে বাইয়া এই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

ইত্যবসরে দীনদয়াল পুত্রকে লইয়! দেশে গেলেন_ ইচ্ছা, আর একটি বধূ 

গৃহে আনেন ; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী ন! পাইয়া অচিরে পুত্রসহ কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন। এইবারে নাগ মহাঁশয় একটি ছোট হোমিওপ্যাথিক 

ওঁষধের বাক্স কিনিয়। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিন! অর্থে পাড়ায় পাড়ায় 

দীন-দুঃখীদের চিকিৎসায় রত হইলেন। বস্ততঃ পরোপকার করিবার 
সুযোগ তিনি কদাচিৎ পরিহার করিতেন । তিনি পিতৃবন্ধুগণের অনুরোধে 

অল্লানবদনে তাহাদের আবন্তাকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং 

গৃহে বহন করিয়া আনিতেন। প্রেমাদ্দ মুনশী নামক এক কৃ্পণের 

ভ্রাতৃবিয়োগ হইলে প্র ব্যক্তি শবদাহের জন্য কাহারও সাহায্য না পাইয়। 

নাগ মহাশরের দ্বারস্থ হইলেন ; অগত্যা! পিতাপুত্র মৃতের সৎকার করিয়া 
মুনশী মহাশয়কে বিপনুক্ত করলেন । 

এই সময়ে ভাবী শ্রীরামরুষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্দ্র দত্তের সহিত 
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নাগ মহাশয়ের পরিচয় হয়। ম্ুরেশবাবু তখন সাকার ভগবান সম্বন্ধে 

সন্দিপ্ধ ; কিন্ত নাগ মহাশয় পূর্ণ বিশ্বাসে বলিতেন, “আছে বস্ত লয়ে আবার 

বিচার করা কেন?” সুরেশবাবুর সঙ্গে তিনি কখনও বা ব্রাহ্মসমাঁজে 

যাইতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের, বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ হইলেও সমাজের 

আচারাদি তাহার মনংপৃত ছিল না। সমাজ হইতে প্রকাশিত সাধুচরিত্র- 
সমূহ তিনি আগ্রহসহকারে পড়িতেন এবং পুরাণের অন্বাদেও আকৃষ্ট 

হইতেন। প্রায়ই তিনি শ্মশান-ঘাটে ব' গঙ্গাতীরে সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত 
ধর্মপ্রসঙ্গে লিপ্ত হইতেন ব। আপনমনে দীর্ঘকাল এসকল স্থলে বসিয়া 

থাঁকিতেন। এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে শ্বশানে বসিয়া মহাঁনিশায় জপ 

কবিতে করিতে তিনি এক শুভ্রজ্যোতিঃ দর্শন কবেন এবৎ পরে নিয়মিত 

জপধ্যান আরম্ভ করেন। এক কথায় বলিতে গেলে নাগ মহাশয় তখন 

সংসার তুলিয়। ক্রমেই ধর্মস্রোতে ভাসিয়! চলিয়াছেন । 

দ্বীনদয়াল ইহা লক্ষ্য করিয়! উহার প্রতিকারকল্লে অবিলম্বে পাব্রী ঠিক 
করিয়া নাগ মহাশয়কে বিবাহের জন্য দেশে যাইতে আদেশ করিলেন । 

নাগ মহাশয়ের পক্ষে ইহা যেন বিনা মেঘে বজ্বাঘাত! একবার তো 

বিবাহ হইয়াছিল-_সে নবকুস্থম অকালে ঝরিয়। পড়িয়াছে; আবার পরের 

মেয়ের উপর এই অবিচার কেন? পিতা! কিন্তু কিছুতেই মানিলেন না; 
পুত্রের অসম্মতি দর্শনে অভিমানপুর্বক অন্নত্ঠাগ করিলেন ও নির্জনে 
অশ্রবিসর্জন করিতে লাগিলেন । পুত্র বলিলেন, তিনি পুত্রবধূ অপেক্ষাও 

অধিক স্গেহভরে পিতৃসেব। করিবেন ৷ কিন্থ কথ! দিয়! কথ। থাকিবে না, 

পিতৃপুরুষের পিগু লুণ্ড হইবে-_ইত্যাদি ভাবিয়া পিতা তখন ভিয়মাণ। 
অবশেষে পিতারই জয় হইল। বিষবৎ ঘোধ হইলেও পিতৃভক্ত নাগ 

মহাশয় বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া দেওভোগে গেলেন এবং বথাকালে 

শ্রীমতী শরৎকামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন । 

নাগ মহাশয় এখন গৃহস্থ ; নুতরাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া ইচ্ছা না 
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থাঁকিলেও প্রয়োজনের তাড়নায় দর্শনী লইয়! চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন । 
এই নবীন পরিস্থিতি সত্বেও অধ্যয়নস্খ, রোগীর পরিচর্যা, স্ুহৃৎ-সঙ্গ ও 

ভগবদালাপে দিনগুলি বেশ চলিয়া যাইতেছিল। পরস্ত এইভাবে সাত 

বৎসর অতীত হওয়ার পর অকম্মাৎ সংবাদ আসিল, মাতৃকল্পা পিসীম! 

অন্থস্থা। নাগ মহাশয় অবিলম্বে দেওভোগে যাইয়া পিসীমার সেবার 

নিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাম-মান্তে 
দীক্ষিত পিসীমা পুত্রস্থানীয় নাগ মহাশয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া৷ আশীবাদ 

করিলেন, “তোর যেন রামে মতি থাকে” তারপর “রা” বলিতে 

বলিতে তাহার প্রাণবায়ু মহাবাস্ূতে মিলিয়া গেল। মাতৃশোক কি, তাহা 

শৈশবে মাতৃবিয়োগকালে নাগ মহাশয় পুর্ণ অনুভব করিতে পারেন নাই, 
কিন্ত আজ এই মর্মন্ব্র বিচ্ছেদ তাহাকে উন্মত্তপ্রায় করিল। গৃহবাস 
তাহার পক্ষে অসম্ভব হওরায় তিনি চিতাভূমিতে অধিক সময় কাটাইতে 

লাগিলেন। কাঁজেই ইহার অন্ত কোন প্রতিকার না ধেখিয়৷ দনদয়াল কে 

দেওভোগে আঁগমনপূর্বক পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইল | 
,কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনান্তে পুরর্বার চিকিৎসাকার্ধ আরম্ভ করিলেও 

সগ্ভশোকগ্রস্ত নাগ মহাশয় অর্থবৃদ্ধির চেষ্টীয় সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। 
পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর, বাহ্ পরিপাটা ইতাদি না থাকিলে 
চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তেমন অর্থীগম হয় না বলিয়া পিতা তাহাকে পোশাক 

কিনিয়! দিলেন; কিন্তু পুত্র জানাইলেন, “আমার পোশাকের কোন 
দরকার নাই; প্রটাকণ দিয়া গরীবছুঃখীর সেব। করিলে যথার্থ কাজ 

কর। হইত |” দ্রীর্ঘনিঃশ্বাস। ফেলিয়। পিতা বলিলেন, “তোর কাছ থেকে 
আমার বহু আশ] ছিল; এখন বুঝেছি, আমি আত্মবঞ্চিত হয়েছি । তুই 
বে দরবেশ হতে চলেছিস।” শুধু কি তাহাই, পুত্র রোগীর :নিকট অর্থ 
লইতেন না; অপিচ নিজব্যয়ে পথ্য ও ওঁষধার্দি কিৎবা নিজের ব্যবহার্য " 
দ্রব্যাদি পর্যস্ত দিয়া তাহাদের সেবা করিতেন । সংসাঁরানভিজ্ঞ পুত্রের সবই 
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সষ্টিছাড়া। এক শীতে একটি রোগীকে দেখিতে গিয়া তিনি নিজের 

গাঁয়ের ভাগলপুরী খেশ রোগীর গায়ে জড়াইয়! দিয়া আসিলেন। আর 
এক ভূমিশয্যায় শায়িত রোগীকে নিজের বাটার অতিরিক্ত তক্তাপোশ 
দিয়া আসিলেন ৷ বিস্চিকাগ্রন্ত এক ক্ষুদ্র শিশুর পার্খে বসিয়া সারাদিন 

চিকিৎস1] করিলেন ; কিন্তু শিশুকে বাচাইতে পারিলেন না-_ সন্ধ্যায় অশ্রু 

বিসর্জন করিতে করিতে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিলেন। 

অর্থের ভাগ্য যেরূপই হউক না কেন, চিকিৎসক হিসাবে নাগ 

মহ্শয়ের বিশেষ সুনাম হইতে অধিক দ্িন লাগে নাই। ক্রমে তীহার 
পিতার মনিব পালবাঁবুর! তাহাকে গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। 

ইহাদের নিকট হইতেও তিনি অর্থগ্রহণ করিতেন ন|। একবার 

বিস্চিকাক্রান্তী এক রোগিণীকে আশ্র্যরূপে আরোগ্য করায় বাবুর 

কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে মুদ্রীপরিপূর্ণ একটি রোপ্যপাত্র উপহার দিলেন। কিন্তু 
নাগ মহাশয় উহা গ্রহণ না করায় বাবুরা! ভাবিলেন, উপহার আশানুরূপ 
হয় নাই ; সুতরাং আরও পঞ্চাশ মুদ্রা দ্রিলেন। তাহ?ও প্রত্যাথ্যানপূর্বক 
নাগ মহাঁশর় জানাইলেন যে, ওষধের মূল্য ও পারিশ্রমিক কুড়ি টাকার 

অধিক হইতে পারে না; তিনি উহ্াই মাত্র লইয়] স্বগৃহে ফিরিলেন । 
স্বোপাঁজিত অর্থ যাঁচককে অকাতরে দিয়া ছুই-এক পয়সার মুড়ি খাইয়া 
দিন কাঁটানে! তাহার জীবনে বিরল ঘটন। নছে । এইরূপ অবস্থীয় ফেক্ষেত্ে 

মাসিক তিন-চারি শত টাকা আয় হওয়া উচিত ছিল, সেক্ষেত্রে গৃহে 

আসিত মাত্র ন্িশ-চল্িশ টাক । নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখ। তাহার 

স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। বিন৷ প্রচেষ্টায় যাহ! আসিয়া পড়িত, তাহী। পিতাকে 

দিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে তীহারই নিকট চাহিয়া লইতেন | ধর্মের জন্য 
সংসাঁরবুদ্ধি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিলেও তিনি ধর্মরাজ্যে ভণ্ডামিতে ভূলিতেন 

না| বৈষ্ঞব-বৈষ্ঞবী বা ভৈরব-ভৈরবী একসঙ্গে ভিক্ষায় আসিলে তাহার 

সমালোচনার কশা'ঘাতে তাহার! অবিলম্থে অন্যত্র যাইতে বাধা হইত । 
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সদ্গৃহস্থ দীনদয়াল ও ধামিক পুত্র নাগ মহাশয়ের মধ্যে চিন্তাধারার 
পার্থক্য থাকায় কার্ধতঃ একটু মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। 

আথিক সচ্ছলতা হইলেও দীনদয়াল বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ রাঁখিতেন ন', 

নিজেই রন্ধন করিতেন। স্থপুত্র পিতার স্বাধীন ব্যবহারে বাধা না৷ 

দিয়া স্বীয় কর্তব্যবোধে পিতা রন্ধনশালায় যাইবার পূর্বে স্ব রন্ধনে 

প্রবৃন্ত হইতেন। এইরূপে উভয়েই স্থযোগেব অন্ুসন্ধানে থাকিতেন এবং 

ঘিনি পরাজিত হইতেন তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন ও অপরকে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে বলিতেন। সেই সময়ে কোন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত 

থাকিলে তীহাকে মধ্যস্থতা করিতে হইত। অবশেষে এই মতান্তর- 

নিরোধের অন্ত কোন উপায় ন। দেখিয়া নাগ মহাশয় স্বীয় সহ্ধমিণীকে 

কলিকাতায় আনাইলেন এবং ক্ষুদ্র বাসা-বাটীতে স্থ'ন সঞ্কুলান হইবে না 

ভাবিয়া স্থুরেশবাবুর বাঁটার নিকট একখানি দ্বিতল বাটা ভাড়া লইলেন । 

বধু গৃহে আসায় দ্ীনদয়াল একদিকে যেমন সুধী হইলেন, অপর দিকে 
তেমনি সংসারবিমুখ পুত্রকে সংসারে বিজড়িত করিতে পারিলেন না 
দেখিয়া ছুঃখীও বড় কম হইলেন না; কারণ ঘটনাচক্রে সহধমিণীকে 

কলিকাতায় আনিলেও নাগ মহাশয় পূর্বেরই মতো ভাগবতাদি পাঠ 
করিয়া ও পিতাকে উহা গুনাইয়া অবসরকাল কাটাইতে লাগিলেন-__ 
পারিবারিক আমোদ-আহলাদের অবকাশ তাহার ঘটল ন1। 

এই সময়ে সুরেশবাবু কয়েকজন ত্রাঙ্গ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়! 
গঙ্গাতীরে উপাসনা করিতেন ৷ উপাসনান্তে কীর্তন হইত | নাগ মহাশয় 

উপাসনাকালে ধ্যানে মগ্ধ থাঁকিতেন এবং কীর্তনে মাতিয়া মধুর নৃতা 

করিতেন, কখনও বাঁ বাহ্ জ্ঞান হারাইয়। ভূতলে পতিত হইতেন ; এমন 
কি, একদিন ভাবাবস্থায় গঙ্গাগর্ডে পড়িক্না গিয়াছিলেন । তবু ইহ? মনে 
করা! চলিবে ন! যে, সকল সময়েই তিনি এইরূপ ধোন্মস্তত। প্রকাশ 

করিতেন__ভাষ চাপিয়! রাখাই ছিল তাহার স্বভাব; তিনি বলিতেন, 
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“যত থাকে গুপ্ত তত হয় পোক্ত । যত হয় ব্যক্ত তত হয় ত্যক্ত ॥” 

এইকপ ব্যক্তির ভাবের বহিঃপ্রকাশ ভাবাঁধিক্যেরই ৃচনা করে 
মাত্র। 

স্বাধীনভাবে সাধনায় রত' থাকিয়ী উন্নতিলাভ করিলেও নাগ মহাশয় 

জানিতেন যে, ইষ্টলাভ করিতে হইলে দীক্ষার প্রয়োজন । ধীজন্ট তিনি 

যখন বিশেষ ব্যাকুলত অনুভব করিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই তাহার 

কুলগুরু কৌল-সন্ন্যাসী শ্রীকৈলাসচন্ত্র ভট্টাচার্য মহাশয় বিক্রমপুর হইতে 

নাগগুহে উপস্থিত হইলেন । পরদিনই নাগ মহাশয় সন্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে 

ক্ষিত হইলেন ৷ দীক্ষার পর সাধন] আরও নিবিড়তর হইল । জপ- 

ধ্যানে রাত্রি পোহাইয়া যাইত, অমাবস্থায় উপবাঁসপুর্ক গঙ্গাতীরে জপ 

করিতে করিতে বাহজ্ঞান লোপ পাইত। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া 

ভগবচ্চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জোয়ারের শোত তাহার দেহকে 

ভাসাইয়া লইয়া! চলিল। জ্ঞান-লাভান্তে তিনি সম্তরণপৃবক তীরে 

উঠিলেন । চন্দ্রের হ্াস-বৃদ্ধির সঙ্গে আহারের হা্স-বুদ্ধি করিয়! তিনি 

কিছুকাল নক্তব্রত আচরণ করিয়াঁছলেন। তাহার ছিল রাঁগমার্গের 

সাধনা; কিন্তু সম্ভবক্ষেত্রে তিনি বে বৈধা সাধনাও করিতেন, ইহাই 

তাহার প্রমাণ। এই সময়ে তিনি শ্ঠামাবিষয়ক অনেকগুলি পদ্দাবলীও 

রচন। করেন । 

এইরূপ ব্যক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়! অনিবার্ধ ৷ এদিকে দ্রীনদয়ীলের 

শরীরও ত্রমে অপটু হুইয়! পড়ায় তাহারও আয় হাসের সম্তাবন। ঘটিল। 
তথাপি পিতার শ্রমলাঘবের জন্য এবং পিতা যাহাতে বিষয়চিস্তা ছাড়িয়া 

ধর্মে মন দেন, এই বিষয়ে সুযোগদানের জন্য নাগ মহাশয় স্বয়ং 

সংসার-বিমুখ হইলেও কর্তব্যবোধে পিতার ব্যবসগায়গ্রহণে অগ্রসর 

হইলেন। দীনদয়াল পালবাবৃদের অধীনে কুতের, কার্য করিতেন; পুত্র 
উহ! স্বয়ং গ্রহণ করিলেন আবার সহধমিণীকেও বলিলেন, “আমাকে ভূলে 
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মহামায়ার শরণাপন্ন হও, তোমার ইহকাল পরকাল ভাল হবে।” পিতা 
বুঝিতে পারিলেন, পুত্র স্বাধীনভাবে স্বীয় ভাগ্যপরিচা লনে বদ্ধপরিকর-_ 

বদ্ধবয়সে এই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা তাহার নাই। 

সুতরাৎ কিছুদিন পরে পুত্র যখন দ্বীনদয়ালকে দেশে পাঠাইতে চাহিলেন 
এবং শ্বশুরের সেবার জন্ত বধূকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন, তখন প্রতিবাদ 
নিক্ষল জানিয়৷ তিনি বধূর সহিত দেওভোগে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
অতঃপর নাগ মহাশয় কলিকাতার দ্বিতল গৃহ ত্যাগ করিয়' পূর্বের ক্ষুত্র 

বাটীতে চলিয়৷ আসিলেন । 
এদিকে ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমনের ফলে সুরেশচন্দ্র (সংবাদ পাইলেন 

যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী এবৎ 

সদা ভগবতপ্রসঙ্গে উম্ম্ত। ছুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া দ্বিপ্রহবে 

আহারান্তে এই ছুর্ভ সাধুতর্শনে চলিলেন। তক্ষিণেশ্বর কোথায় জানেন 
না_শুধু জানেন উহী উত্তরে। অনেকদুর অগ্রসর হইয়। পথচারীকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইর। চলিয়া আসিয়াছেন ; 
তখন আবার দক্ষিণে চলিয়া অপরাহ্ ছুইটার সময় মন্দিরে উপস্থিত 

হইলেন। এখানেও বিপদ-সাধু কোথায় থাকেন তাহা! তাহারা 
জানেন না। অবশেষে এদিক সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক প্রকোন্ঠের 
পূর্বদ্ধারে একজন শ্মক্রধারা পুরুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিস তাহাকে 

পরমহংসদ্দেবের কথ জিজ্ঞাসা কারলে তিনি বলিলেন, পরমহুংসর্দেব 

চন্দননগরে গিয়াছেন_-সেদিন আর দেখ! হইবে না। পরে তাহারা 

জীনিয়াছিলেন, ইনিই প্রতাপচন্্র হাজরা। হতাশায় অবসন্নমনে বিদায় 
লইবেন, এমন সময়ে নাগ মহাশয় দেখিলেন, ভিতরে উত্তরাস্ত এক 
ব্যক্তি একথানি ছোট তক্তাপোশের উপর পা! ছড়াইয়া বসিয়৷ স্মিতমুখে 
তাহাদিগকে ইঙ্গিতে ভিতরে আহ্বান করিতেছেন । দেঁখিলেই মনে হয় 

ইনি পবিত্রতার মূতি । ভিতরে প্রবেশ করিয়া! তাহার? মেজেতে পাত? 
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মাঢুরে বসিলেন। সুরেশবাবু করজোড়ে প্রণাম করিলেন ; নাগ মহাশয় 

ভূমিষ্ঠ প্রণামাস্তে পদধূলি লইতে অগ্রসর হইলে সাধু চরণ স্পর্শ করিতে 
দিলেন না। কথাবার্তায় তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না বে, ইনিই 
ব্রাহ্ষসমাজে সুপরিচিত দক্ষিণেশ্বকের মহাপুরুষ । ঠাকুর তাহাদের পরিচয় 

গ্রহণ করিলেন এবং সংসারে পাঁকাল মাছের ন্তায় নিলিপ্ত হইয়া থাঁকিতে 

উপদেশ দিলেন । অতঃপর তাহাদিগকে পঞ্চবটাতে ধ্যান করিতে 

পাঠাইলেন | অর্ধঘন্ট। পবে তীহাদিগকে সঙ্গে লইয়া! ক্রমে শিবমন্দির, 
বিঝুমন্দির ও কালীমন্দিরে যাইয়! ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন । 
ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুরের ভাবাস্তর দেখিয়া! আগন্তকর্দের সত্যসত্যই 
অনুভব হইল যে, মায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ কোন জাগতিক কল্সিত বস্ত 

নহে, ইহা দিব্য সহজ সরল অবস্থা | পাঁচটার সময় বিদায় লইয়! তাহারা 

গৃহে ফিরিলেন। ঠাকুর বলিয়া! দিলেন, “আবার এসে1; এলে গেলে 

তবে তে। পরিচয় হবে 1” 

ঈশ্বরলাভ-লালসায় উন্মাদপ্রায় নাগ মহাশয় এক সপ্তাহ পরেই 
শ্ীযুত্ত স্থুরেশের সহিত আবার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন ৷ ঠাকুর 
শাহাদিগকে দেখিঘাই বহুদিন পরে আত্মীয়মিলনে যেরূপ হয়, সেইরূপ 

উতফুল্লকণ্ে বলিয়া উঠিলেন, “এসেছ, তা বেশ করেছ; আমি যে 

তোমাদের জন্য এতদিন হেথায় বসে আছি ।” তারপর নাগ মহাঁশয়কে 

নিকটে বসাইয়া বলেন, “ভয় কি? তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা ।” 
সেই দিনও ঠাকুরের আদেশে তাহার! পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে বদিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুরের সহিত মিলন হইলে নাগ মহাঁশয়ের সেবার 

আকাজ্ষ। পরিতৃপ্ত করিবারই জন্য যেন তিনি তাহাকে দিয়া পর পব 

তামাক সাজা, গামছা ও বটুয়া! আনা, জলের গাড় আনা, জল ভি করা 
ইত্যাদি কাজ করাইতে লাগিলেন | নাঁগ মহাশয়ের সেদিন আনন্দের 

অবধি নাই, শুধু ক্ষোভ রহিল, ঠাকুর পদধূলি দেন নাই। ঠাকুরও 
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উপযুক্ত ভক্ত পাইয়া সোল্লাসে স্থরেশবাবুকে বলিলেন, “দেখ, এ 

লোকটা যেন আগুন-_জ্বলস্ত আগুন !” 

তৃতীয় বারে নাগ মহাশয় একাই দক্ষিণেশ্বরে গেলেন ! সেদিন 

ভাবাবস্থ ঠাকুর অস্ফ্ুটম্বরে কি বলিতে বলিতে উঠিয়া ধাড়াইলেন এবং 
নাগ মহাশয়কে বলিলেন, “ওগো, তুমি না ডাক্তারি কর-_দেখ দিকি, 

আমার পায়ে কি হয়েছে ।” ভাক্তার নাগ মহাশয় পরীক্ষা করিয়। 

বলিলেন, “কৈ, কোথাও তে কিছু দেখছি ন11” ঠাকুর বলিলেন, “ভাল 

করে দেখ না, কি হয়েছে ।” ভাল করিয়া দেখার প্রয়োজন ছিল না; 

কিন্তু সাধ মিটাইয়া চরণধূলি লইবার আকাজ্ষা৷ ভক্ত নাগ মহাশয়ের 
ছিল। তিনি তাহাই পুর্ণ করিলেন। এখন হইতে তিনি জানিলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাঞ্চাকল্পতরু ভগবান । অতএব সেই দিনই পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর 

বখন নিজের শ্রীঅঙ্গ দেখাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, “তোমার এটা 

কি বোধ হয়?” নাগ মহাশয় বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, 
“ঠাকুর আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে 
পেরেছি, আপনি সেই।” ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হইয়া তাহার বঙ্গে 

শ্রীচরণ অর্পন করিলেন । সহস! নাগ মহাশয় অন্ত এক অনুভূতিরাজ্যে 

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন-পর্বত্র এক দিব্য জ্যোতি উছলিয়া 
উঠিতেছে। 

এইরূপে যাতায়াত চলিতে লাগিল । এক দারুণ গ্রীষ্মকালে নাগ 

মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্িপ্রহরে আহারান্তে ঠাকুর 

বিশ্রাম করিতেছেন। নাগ মহাঁশয়কে সম্মুখে দেখিয়া তাহার হস্তে 

পাখাখানি দরিয়া ঠাকুর নিদ্রিত হইলেন। এদিকে বাতাস করিতে 

করিতে নাগ মহাশয়ের হাত ব্যথা করিতে থাকিলেও পাখা থামিল না) 

কারণ উহাতে ঠাকুরের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে; আর আদেশ না পাইলে 

থামেনই বা কিরূপে ? ক্রমে ব্যথা এতই অধিক হইল যে, হাত আর 
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চলে না। ঠিক সেই সময়ে অন্তর্যামী ঠাকুর হাত ধরিয়া বাঁতীস বন্ধ 

করিলেন । 

আর একদিন নাঁগ মহাশঙ্ন ঠাকুরের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন 

সময়ে “চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্” ইত্যাদি শঙ্করাচার্য-বিরচিত 
স্তোব্রটি আবৃত্তি করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ তথায় প্রবেশ করিলেন । 

সে এক অভূতপূর্ব সমাবেশ--একদিকে শরণাগত ভক্ত, অপর দিকে 

বিচারপরায়ণ অদ্বৈতবাদ্দী ; আর মধ্যে সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ! ঠাকুর 

নাগ মহাশয়কে দেখাইয়ী নরেন্্রকে বলিলেন, “এরই ঠিক ঠিক দ্বীনতী__ 

একটুও ভান নাই ।” নরেন্ত্র বিন দ্বিধায় মানিয়া লইলেন, “আপনি 

যখন বলছেন, তা হবে ।”» উভয়ের আলাপ আরম্ভ হইল। ভক্ত বলেন 

“তার ইচ্ছ। না! হলে গাছের পাতাও নড়ে না|” জ্ঞানী বলেন, “আমি 

তিনি-টিনি বুঝি না। আমিই প্রত্যক্ষ আত্ম--আমার ইচ্ছায় এই 
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছে ।” বিচারের-আর শেষ নাই। 

অবশেষে যবনিকাপাতচ্ছলে ঠাকুর সহাস্তে নাঁগ মহাঁশয়কে বলিলেন, 

“কি জান, ও খাপ-খোল। তলোয়ার, ওর ও কথা শোভা পাঁয়ঃ নরেন ও 

কথা বলতে পারে ।” অমনি নাগ মহাশয়ের ধারণ! হইল, ঠাকুরের 
লীলাসহায়করূপে জ্ঞানগুরু স্ব, মহাদেব নরেজ্্রপে অবতীর্ণ নরেন্দ্র 

মানুষ নহেন। অতএব শিবাবতার নরেন্দ্রকে প্রণাম করিয়ী তিনি 

নিরস্ত হইলেন । 

দৃক্ষিণেষ্বরে উপনীত নাগ মহাশয় একদিন শুনিলেন, ঠাকুর 

বলিতেছেন, “ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল- এদের ঠিক ঠিক 
ধর্মলাত হওয়া কঠিন ।...এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাঁকবে__তাহলে কি 
ক*রে বিরাট ব্রহ্ধাণ্ডের ধারণ! হতে পারবে?” তখনি নাগ মহাশয়ের 

সঙ্কল্ন স্থির হইয়া গেল; তিনি গৃহে ফিরিয়াই ওষধের বাক্স, চিকিৎসার 
পুস্তকাি গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া সংসারের একটি পাশ হইতে চিরতরে 
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মুক্ত হইলেন । বাকী রহিল স্বেচ্ছায় কৃত পিতার কুতের কার্য। উহাতে 
তাহাকে অধিক শ্রম করিতে হইত না; তবে কার্যোপলক্ষে খি্িরপুর বা! 
বাগবাঁজারের খালে উপস্থিত থাকিতে হইত । যেদ্বিন বাগবাজারে 

বাইতেন, সেদিন যতক্ষণ কার্ধক্ষেত্রে থাক1 একান্ত আবশ্তক ততোধিক 

এক মুহূর্ত ও ন! থাকিয়া খালের অপর পারে নিজ্ন বনে জপে বসিয়া 

কাল কাটাইতেন। অন্যদিন স্বগৃহে একট গঙ্গাজলের জালার পার্খে 

জপ চলিত। 

নাগ মহাশয়ের অন্তরে তখন ত্যাগের অগ্নি প্রজ্ঘলিত থাকিলেও 

ঠাকুরের আদেশ ভিন্ন উহার বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব । দক্ষিণেশ্বরে গেলে 

ঠাকুর তাহাকে বলেন, “তুমি জনকের মতো? গৃহস্থাশ্রমে থাকবে ; তোমার 

দেখে গৃহীরা বথার্থ গৃহস্থের ধর্ণ শিখবে 1” সুতরাৎ নাগ মহাশয় ঠাকুরের 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারত্যাগ করিতে পারেন না । কিন্ত কামিনী-কাঞ্চনে 

মনকে আসক্ত করিয়াই ব! রাখিবেন কিরূপে? আসক্তি তো ধর্মপথের 
ৃ অন্তরায়! সহ্ধশ্িণী দুরে অবস্থিত থাকায় একটি অন্তরায় আপাততঃ 

নাই। কিন্তু অর্থ? ভাবিয়া স্থির করিলেন--কুতের কার্ধও ত্যাগ 

করিবেন । রণজিং হাজর। নামে এক ধর্মভীরু ব্যক্তি তাহাকে এ কাজে 

সাহায্য করিত। এখন রণজিংকে এ কাজ বুঝাইয়া দিয়া তিনি 

অর্থোপার্জনে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইলেন-_এখন তাহার অবলম্বন রহিলেন শুধু 

ভগবান । পালবাবূরা সব শুনিলেন, নাগ মহাশয়কে বুঝাইতেও চেষ্টা 
করিলেন ; কিন্তু সব বিফল হইল । তথাপি একটি ধামিক পরিবারের 

অচিরে অন্নকষ্টে পতিত হইবার সম্ভাবনা! দেখিয়া তীহারা রণজিৎকে 

ডাকাইয়। ব্যবস্থা করাইলেন যে, লাভের অর্ধাংশ নাগ মহাশয়কে দিতে 
হইবে। রণজিৎ নাগ মহাশয়ের প্রকৃতি জানিত বলিগ্না তীহার প্রণপ্য 

অংশের অর্পেক মাত্র তাহাকে দিয়া বাকী অর্থ দেওভোগে দীনদয়ালকে 

পাঠাইয়! দিত । 
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উক্ত ঘটনার পুর্বে নাগ মহাশয় 'একবার যখন দেশে গিয়াছিলেন তখন 

দ্বীনদরয়াল একদিকে যেমন পুত্রের উদাস ভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া অধিকতর 

উদ্িগ্ন হৃইয়াছিলেন, অপরদিকে পুত্র তেমনি পিতাকে কেবলমাত্র 
ভগবানের ম্মরণ-মনন লইয়া! থাকিতেই বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন । 

সে এক অপূর্ব লীলা! একটি লাউগাছের নিকটে একটি গাভী বীধা 

আছে এবং সে বহু চেষ্টা করিয়াঁও গাছটী খাইতে পারিতেছে না দ্েখিয়' 

পুত্র গাভীটিকে ছাড়িয়ী দ্বিয়া বলিলেন, “খাও মা, খাঁও।” গাভী সাধ 

মিটাইয়! গাছটি নিঃশেষ করিল | দেখিয়া! পিতা বলিলেন, “সংসারের 

যাতে হিত হয়, সে রকম কর] দূরে থাক__এরকম অনিষ্ট করা কেন? 
ডাক্তাবি ছাড়লি, এখন কি খেয়ে, কি করে দিন কাটাবি?” পুত্র উত্তর 

দিলেন, “য! হয় ভগবান করবেন।” অমনি পিতা বিরক্তির সহিত 

বলিলেন, “হী, তা জানি । এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি, আর ব্যাঙ খেয়ে 

থাকবি ।” পুত্র কোনও উত্তর না দিয়া পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিলেন 

এবং উঠান হইতে একটি মৃত ব্যাঙ লইয়। খাইতে খাইতে বলিলেন, 
“এখন আপনার দুই আদেশই পালিত হ'ল । -"'অতঃপর আপনার পায়ে 

ধরে বলছি-_-এ বয়সে আর সংসারচিন্তা করবেন না, বসে বসে ইষ্টনাম 

জপ করুম। 

দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে ছিন্পপাশ নাগ মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন 
বাতাঁরাত আরম্ত করিলেন। পাছে ঠাকুরের বিশ্বান বুদ্ধিমান ভক্তদের 

মধ্যে তাহার স্তায় মুর্খের উপস্থিতি অশোভন হয়, এই চিন্তায় বিনয়ের 
অবতার তিনি পূর্বে ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন না । এখন সেই 
সব দ্বিনেও যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলের সহিত পরিচয় 

হইতে লাগিল । এদিকে তপন্তাও উগ্র হইতে উগ্রতর ,হইতে লাগিল । 

চরণ হইতে পাছুক1 অপসারিত হইল ; গাত্রাবরণ রহিল মাত্র একখানি 

ভাগলপুরী খেশ। আহার দিনান্তে গ্রাস ছুই অন্নে পর্যবসিত হইল । 
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খাগ্তের সহিত লবণ বা মিষ্ট থাকিত না) কারণ তিনি বলিতেন, 

“তাতে জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে ।” তীহার অর্ধেক বাটার ভাড়া লইয়াছিল 

মেদিনীপুরের কৃত্তিবাস-নামক একজন চাউলের ব্যবসায়ী । তাহার ঘরে 

অনেক কুড়া পড়িয়া থাকিত। নাগ মহাশর স্থির করিলেন, এই অযত্রলবধ 
কুঁড়া খাইয়াই জীবনধারণ করিবেন ৷ গঙ্গীজলে উহা ভিজাইয়! অন্য 
কোন উপকরণ ব্যতিরেকে ছই দ্বিন গলাধ:করণ করাব পরে কৃম্তিবাস 

সব জানিতে পারিল। ইহার পরে অপরাধ হওয়ার ভয়ে সে আর গৃহে 

কুঁড়। জমাইয় রাখিত না| সে-সাধুপ্রকৃতির লোক ছিল; তাই নিঃসম্বল 
নাগ মহাশয়ের নিকট ভিখারী আসির! রিক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিলে 

অকাতরে ভিক্ষা দিত। তবে সাধারণতঃ তাহার প্রয়োজন হইত ন।; 
কারণ নিজের আহারের জন্য রক্ষিত শেষ তুলমুষ্টি পর্যন্ত ভিখারীর হস্তে 

তুলিয়া দিতে নাগ মহাশয় কুন্টিত ছিলেন না। বাহা সংযমবিষয়ে 
শিবঃগীড়াও তাহার সহায়ক হইয়াছিল । এ পীড়ার জন্য তাহাকে বাকী 

জীবন ন্নান বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং ইহার ফলে শরীর অতি রু- 

দেখাইত। “জিহ্বার স্থুখেচ্ছা হইবে মনে করিয়া তিনি কোন ভাল 

আহার গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু প্রসাদ সম্বন্ধে এন্ধপ বিচার ছিল না। 

প্রসাদ বলিয়া কেহ কিছু হস্তে দিলে তিনি উহা! নিবিচারে গ্রহণ করিতেন | 

তবে দ্রষ্টব্য ছিল এই যে, সন্দেশাদি যেমন উদ্ররস্থ হইত, তেমনি তৎসহ 

প্রসাদের পাতাখানিও উরে চলিয়া যাইত। এইজন্য কেহ তাহাকে 

পাতায় করিয়! প্রসাদ দিতেন না; অথব! লক্ষ্য রাখিতেন, যাহাতে প্রসাদ 

শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁতাটা কাড়িয়া লইতে পারেন । 
বিষয়প্রসঙ্গ তাহাকে পীড়া দ্িত। কেহ প্ররূপ কথ! তুলিলে তিনি 

বলিতেন, “জয় রামকৃষ্ণ | ঠাকুরের নাম করুন, মায়ের নাম করুন |” 

তাহার মুখে কাহারও নিন্দা শোন] যাইত ন1। ভুলক্রমে তাহার মুখ 
দিয়! একবার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধ সমালোচন। নির্গত হওয়ায় শাস্তিস্বরূপে 
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তিনি একথণ্ড প্রস্তর লইয়া স্বীয় মন্তকে এন্দপ আঘাত করেন যে, মাথা 

ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে এবং ঘা শুকাইতে দীর্ঘকাল লাগে । মনেও 

এরূপ চিন্ত$ আসিলে তিনি অনুরূপ প্রতিকার করিতেন। একবার 

রিপুজয়ের জন্য কয়েক দিন নিরম্বু উপবাসান্তে রন্ধন করিতেছেন, এমন 

সময়ে স্থরেশবাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন । সম্ভবতঃ তখন স্ুরেশবাবুর 
বিরুদ্ধে মনে কোন বিপরীত চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাই নাগ মহাশয় 

ভাতের হাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং ন্ুরেশবাবুকে বারংবার প্রণাম 
করিরা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । সেদিন আর অন্নাহার হইল না। 

এইরূপে গৃহে থাকিয়াও নাগ মহাশয় অরণ্যবাসী যোঁণীর গ্তায় সর্ব বিষরে 

সংযমের পরাকাষ্ঠ। দেখাইতে লাগিলেন ৷ বস্ততঃ যম-নিয়মাদিতে তিনি 
তখন সিদ্ধ হইয়াছেন এবং ধ্যানাদিতেও অতি উচ্চ ভূমিতে আর 
হইয়াছেন । গিরিশবাবু তাই বলিয়াছিলেন ১) “অহঘশালাকে ঠেডিয়ে 
ঠেডিয়ে নাগ মহাশয় তার মাথা ভেডে ফেলে দিয়েছিলেন--তার আর 

মাথ। তোলবার জো ছিল না।” শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত “নাহৎনাহৎ 

তুঁহু-তুঁছ” সাধনার তিনি ছিলেন মুর্ত প্রতীক । 
শ্ীরামকৃষ্ষের প্রথম দ্র্শনলাভের পর শুইরূপে প্রায় চারি বৎসর অতীত 

হইল। ক্রমে যখন ঠাকুরের লীলাসমাপনের কাল আগ্রতপ্রায়, তখন 
তাহার রোঁগযন্ত্রণ। দেখিতে, এমন কি ম্মরণ করিতেও নাগ মহাশয়ের 

হৃৎপিণ্ড বিভ্বীর্ণ হইত বলিয়! তিনি কাশীপুরে অধিক যাইতে পারিতেন ন1। 
ঠাকুর সম্ভবতঃ ইহা৷ বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তাই একদিন যখন তাহার 

দেহে ছুধিষহ জালা হইতেছিল তখন নাগ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে 

ঠাকুর তাহার শীতল দেহের স্পর্শে নিজের গাত্রদাহ /প্রশমিত করিবার 

মানসে নাগ মহাশয়কে নিকটে ঘেঁসিয়া বসিতে বলিলেন এবং তিনি প্ররূপ 

করিলে ঠাকুর তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়। 

রহিলেন। আর একদিন ঠাকুরের মনে কি এক সঙ্কল্প উদ্দিত হইল। 
৯. 
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রোগের উপশম হইতেছে ন! দেখিয়া! চিকিৎসার জন্ত নাগ মহাঁশয়কে 

ডাকাইয়! আনিয়া! বলিলেন, “ওগো, এসেছ ? তা বেশ হয়েছে। ডাক্তার- 
কবিরাজের! তো হার মেনে গেছে-_দেখ দেখি, যদ্দি কিছু উপকার করতে 

পার।” নাগ মহাশয় ফাপরে পড়িলেন ; কিন্তু ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিয়াই 

তিনি উপার স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং ইচ্ছাবলে ঠাকুরের রোগ স্বীয় 

দ্রেহে লইবার উদ্দেস্তে ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

তখন তাহার মনে এক সুদৃঢ় সঙ্কল্প, সবাঙ্গে এক অপূর্ব উত্তেজনা, আর মুখে 

বলিতেছেন, “হা, হী, পারি, আপনার কৃপায় সব পারি; এখনি রোগ 

সেরে যাবে।” ঠাকুর তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! 

তাহাকে দুরে ঠেলিরা দিয়া বলিলেন, “তা তুমি পারো, রোগ 

সারাতে পারো ।” 

ঠাকুরের মহাঁসমাধির পাচ-সাঁত দিন পূর্বে তিনি ঠাকুরকে দেখিতে 

গিয়! শুনিলেন ধে, মুখ বিস্বাদ হইয় ফাওয়ায় তিনি আমলকী খু'জিতেছেন। 

, তখন আমলকীর সময় নহে ; কিন্ত নাগ মহাশয় জানিতেন যে, সত্যসক্কন্ত 

পুরুষের অভিলাষ ব্যর্থ হয় না__-কোথাও না কোথাও আমলকী পাওয়া 

ষাইবেই! তাই আহার ভুলিয়! তিনি উদ্ভানে উদ্যানে উহার উন্বেষণে 

ফিরিতে লাগিলেন এবং তৃতীয় দিবসে দৈবক্রমে উহা পাইয়া সোৎসাহে 

ঠাকুবের নিকট ফিরিলেন। ঠাকুরও উহ! হন্তে লইয়া বালকের স্তায় 

আনন্দ করিতে লাগিলেন এবং পরে নাগ মহাশয়কে আহার করাইতে 

বলিলেন। শশী তদনুসারে নীচে অন্ন পরিবেশন কর্পিলেন ; কিন্তু সেদিন 

একা্দণী__নাগ মহাঁশয় অন্ন গ্রহণ ন1 করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরের 

নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি অন্নের পাত্র নিজের নিকট আনাইয়। 

উহ! হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন; অতঃপর নাগ মহাশয়ের আর 

আপন্বি থাকিতে পারে না; "প্রসাদ! প্রসাদ ! মহাপ্রসাদ 1” বলিয়া 
তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিলেন এবং উহ! গ্রহ্থ করিলেন ! 
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ঠাকুরের অন্তধ্ণনের নিদারণ শোকে আহার-নিদ্রা, এমন কি 

শৌচাদিও পরিত্যাগপূর্বক নাগমহাশয় শয্যাগ্রহণ করিলে উহা! জানিতে 
পারিয়। হরি ও গঙ্গাধরের সহিত নরেন্ত্রনাথ তাহার বাড়িতে যাইয়! 
আহারভিক্ষা করিলেন। নাগ মহাশয় শশব্যন্তে উঠিয়। রানা করিয়া 
তাহাদিগকে খাইতে দিলেন; কিন্তু শত অন্থরোধেও স্বয়ং না বসিয়! 

ঠাকুরের প্রিয় সস্তাঁনগণকে ভোজ্য গ্রহণপুর্বক গৃহস্থের কলাণসাধনের জন্য 

কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন । অগত্যা আহার সমাপন করিয়! 

নরেন্ত্রনাথ পুনর্বার গীড়াপীড়ি আরম্ত করিলেন এবং জানাইলেন যে, নাগ 

মহাশয় না খাইলে তাহারাঁও অনাহারে তথায় বসিয়া থাকিবেন। অনেক 

সাধ্যসাধনার পরে সেদিন তিনি আহার করিয়াছিলেন । 

নিজ দেহাঁদির যত্বে বীতরাগ হইলেও পিতৃভক্ত নাগ মহাশয় যখনই 

দেশে যাইতেন, তখনই পিতার সর্বপ্রকার যত্ব লইতেন | দীনদয়াল ক্রমেই 
অথব হৃইয়৷ পড়িতেছিলেন ; স্ুতরাৎ পুত্র তাহাকে ধরিয়া লইয়া! গিয়া 

ন্নান-শৌচাদ্দি করাইতেন, পরিপাটারূপে তাহার শষটা প্রস্তুত করিয়! দিতেন 
এবং তিনি যেদিন বাহ! খাইতে চাহিতেন তাহা আনিয়া দিতেন । 

একদিন তিনি অপরের মুখে শুনিলেন যে, পিতা ছুঃখ করিয়া বলিতেছেন, 

“ছুগ্গীচরণ তো! উপার্জন করল না, নতুবা আমরাও শ্রীন্রীদর্গীমায়ের অর্চনা 
করতে পারতাম |” তদবধি নাগ মহাশয় প্রতিবৎসর হুর্গাপূজা, কালীপুজ, 

জগদ্ধাত্রীপূজ', সরস্বতীপুজ ইত্যাদির আয়োজন করিতেন। একবার 
অর্ধোধয়যোগের সময় তিনি কলিকাতা, হইতে দেশে উপস্থিত হইলে 
দ্বীনদয়াল আক্ষেপসহকারে বলিলেন, “এ তোমার কিরূপ ধর্ম বুঝি না; 
কোথায় এই সময় গঙ্গান্নানের জন্ত লোকে ভাগীরঘীহীরে যায়, আর 

তুমি কিনা এখানে এলে ! এখনও তিন-গরদিন সময় আছে_ আমার 
গঙ্গাতীরে নিয়ে ৯ল।” নাগ মহাশয় শুধু বলিলেন যে, বিশ্বাস থাকিলে 

মা গঙ্গা ভক্রের গুহে উপস্থিত হন । আশ্চর্যের বিষয় এই, যোগের দিন 
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দবিপ্রহরে প্রাঙ্গণের এক কোণ হইতে প্রবলবেগে জল উদ্গত হইয়া প্রাঙ্গণ 
ভরিয়া গেল। লোকের কলরবে নাগ মহাশয় গৃহাভ্যস্তর হইতে বাহিরে 

আসিয়া উহা দেখিলেন এবৎ “মা পতিতপাবনী ! ম] ভাগীরথী 1” বলিয় 
সা্টাঙ্গ প্রণামাস্তে অগ্রলি অঞ্জলি জল মস্তকে গ্রহণ করিলেন । পল্লীর 

লোক তখন “জয় গঙ্গে, জয় গঙ্গে” রবে নাগপ্রাঙ্গন মুখরিত করিয়! 

তুজিল। দ্বীনদয়াল সেই পুণাসলিলে ম্লান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন । 

এই শ্োতোবেগ প্রায় একঘণ্টা ছিল। 

অকস্মাৎ ঘটনাচক্রে যোগশক্তি এইভাবে প্রকটিত হইলে 

শ্রীরামকষ্ণচগতপ্রাণ নাগ মহাশয় সিদ্ধাই পছন্দ করিতেন না। পুর্ববঙ্গে 
তখন বৈষ্ণব ও তাণ্ত্রিকের প্রাধান্ত-_বামাচার ও সিদ্ধাইকে তখন ধর্মের 

আসন দেওয়া হইয়াছে। নাগ মহাশয় ইহা জানিতেন বলিয়াই 

সিদ্ধাই-এর নিন্দা ও শ্রদ্ধ। ভক্তির প্রশংসা করিতেন। এইজন্য বারদীব 

ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন । নাগ মহাশয় 

'এই-সকল! সাধকের নিকট কখনও যাইতেন না; কিন্তু একদিন. 

্রহ্মচারীর একজন তক্তের বিশেষ পীড়াপীড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলে 
ব্রহ্মচারী প্রীরামরুষ্ণের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে নাগ মহাশয়ের 

মনে ক্রোধের উদয় হওয়ায় তিনি শাস্তিবিধানে উদ্ধত হইবেন, এমন সময় 

অকম্মাৎ স্বাভাবিক শাস্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং “হায় "ঠাকুর, 

তোমার আজ্ঞা! লঙ্ঘন ক'রে কেন আমি সাধুদর্শনে এলাম, কেন আমার 

মতিত্রম হ'ল ?* বলিয়ী। আপনাকেই শান্তিদানব্যপদেশে মাথ! খুঁড়িতে 
লাঁগিলেন। পরে “হা! রামকৃষ্ণ, হু! রামরুষ্জ” বলিতে বলিতে ছুটিয়া 

সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । গৃহে ফিরিয়া! তিনি এক ব্যক্তির মুখে 

শুনিলেন যে, ব্রন্মচারী অভিশাপ দিয়াছেন এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে 

রক্তবমি করিয়া দেহত)গ করিতে হইবে । প্ররূপ অহিতকামনায় নাগ 
মহাশয় অবহেল। প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন যে, উহাতে তাহার -কেশাগ্রেরও 
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ক্ষতি হইবে না। বস্ততঃ নাগ মহাঁশয় ইহার পরেও ভীর্ঘকান 
বাঁচিয়া ছিলেন । 

নাগ মহাশয় সহজে বিচলিত হইতেন ন!। কিন্তু ঠাকুরের নিন্দা 
শুনিলে এই দীনের দ্বীন ব্যক্তিটিও অগ্রিমুর্তি হইতেন। একবার 
দেওভোগের এক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি নাগগৃহে আসিয়৷ এরূপ নিন্দ। করিতে 

থাকিলে নাগ মহাশয় প্রথমে তাহাকে ভদ্রতাঁবে থামাইতে চেষ্টা করিলেন । 

কিন্তু ব্যক্তির সুর ক্রমেই উচ্চ পরদায় উঠিতে থাকিলে অবশেষে তাহার 

পৃষ্ঠে পাছুকাঘাত করিয়া বলিলেন, “বেরোও শাল এখান থেকে, এখানে 

ব*সে ঠাকুরের নিন্দা!” লোকটি শাসাইয়! গেল বে, সে ইহার প্রাতিশোধ 

লইবে। কাধতঃ সে এরূপ না করিয়া নিজের ভুল বুঝিয়া কয়েকদিন 

পরে তীহার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা! করিলে তিনি জল হইয়া গেলেন। 

গিবিশবাবু ঘটনাটি শুনিয়ী তাহাকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন “আপনি তো' 
জুতো পরেন না, তবে জুতে! পেলেন কোথায় ?” “নাগ মহাশয় উত্তর 
দিলেন, “কেন, তারই জুতো নিয়ে তাকে মারলুম 1” ঠাকুরের মঠের 

নিন্দাও তিনি সহা করিতে পারিতেন নাঁ। একবার নৌকাঁষোগে 
বেলুড়ের সন্নিকটে আসিয়া তিনি মঠের উর্দেশ্তে প্রণাম করিতে থাকিলে 
আরোহী এক ব্যক্তি অকথ্যভাবে মঠের নিন্দা আরম্ভ করিল। তিনিও 

অমনি অপ্নিশর্মা হইয়া! তাহার সম্মুখে বৃদধানুষ্টঘয় ঘুরাইরা দৃঢম্বরে জানাইয়া 
দিলেন যে, ভোগে লিপ্ত সামান্য গৃষ্বীর পক্ষে ন' জানিয়া এইভাবে 

সাধুনিন্দ৷ করা অতি গঠিত ! অবস্থা দেখিয়া সেই আরোহী সেখানেই 
নৌকা থামাইয়| নামিয়া পড়িল । 

ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসে । নাগ মহাশয়ের নিকট তখন বহু 
গণ্যমান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আসিতেন ; কিন্তু নিরভিমান নাগ মহাশয় কখন ও 

গুরুর আসন গ্রহণ ন। করিয় সদ্গৃহস্থের স্ায় অতিথিসেবায়ব্যস্ত হইতেন। 
অতিথিকে তামাক সায়! দিতেন, ঈাড়াইয়া পাঁখ। দিয়া বাতাস করিতেন, 
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বাজার হইতে প্রয়োজনীয় খাগ্যসামগ্রী-সংগ্রশ্তান্তে নিজ মস্তকে বহন করিয়' 
আনিতেন, বর্ষার রাত্রে সবেমাত্র উত্তম ঘরখানি অতিথির জন্য ছাড়িয়। দিয় 

সস্ত্রীক অন্ত সচ্ছিদ্র চালাঘরে বসিয়া! রাত্রিযাপন করিতেন । এই-সকল 
বিষয়ে তিনি অতিথিদের নিষেধ বা অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করিতেন না। 

দরিদ্রের সংসার__অথচ কোন অতিথি অভুক্ত ফিরিতে পারিতেন ন1। 

নাগ মহাশয় শূলবেদনায় এত ভূগিতেন যে, অনেক সময় চলা-ফিরা ছুঃসাধ্য 

হইয়া পড়িত। একদিন অতিথিদের জন্তঠ বাজার হইতে চালের মোট 

মাথায় বহিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় শুলব্যথা! আরম্ভ হওয়ায় তিনি 

চলিতে অক্ষম হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হায় হায় ! রামকৃষ্ণদেব 

কি করলেন! গৃহে অতিথি উপস্থিত । তাঁদের সেবায় বিলম্ব হল ।” 

পরে বেদন! প্রশমিত হইলে গৃহে আসিয়া! অতিথিদ্বিগের নিকট এই 

সেবাপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। বর্ষার এক দারুণ হুর্ষোগে 

চারিদিক জলে প্রাবিত; এমন সময়ে ট্রেন হইতে নারায়ণগঞ্জে অবতরণাস্তে 

দেওভোগে যাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিম্ন! একটি ভক্ত সম্তরণক্রমে " 

রাত্রি নয়টায় নাগ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন । নাগ মহাশয় 
ভক্তটিকে এই বিষয়ে সন্নেহ মুছ ভৎসনা করিলেও অবিলম্বে তাহার 

আহারাদির ব্যবস্থা করিতে উদ্ভত হইলেন। সচ্ছিত্র বন্ধনশালায় 

ব্যবহারোপযোগী শু কাষ্ঠ না পাইয়া অগত্য। গৃহের একটি খুঁটি কাটিয়। 
রন্ধনের ব্যবস্থা করাইলেন-__সহধন্িণি এবং অতিথির নিষেধসত্বেও 

তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না । ৃ 

সত্যপরাঁয়ণ নাগ মহাশয় অপরকেও সত্যবার্ধী বলিয়। বিশ্বাস 

করিতেন । দোকানী যে দর বলিত, নিধিবাদে সেই দূরেই জিনিস 

কিনিতেন। বাকী প্রাপ্য কাহারও নিকট চাহিত্তেন না। কেহ 

ভাবিত, ইনি পাগল ; ন্ুতরাৎ পয়সী' ফিরাইয়! দিবার প্রয়োজনও বোধ 

করিত না। কেহ ভাবিত, ইনি সাধু ; কাজেই সে যে শুধু বাকী পয়স! 
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ফিরাইয়! দিত তাহাই নহে, তাহাকে প্রত্যেক জিনিস কম মূল্যে দিত। 
নাগ মহাশয় কিন্ত সাবধান করিয়া দিতেন, “অন্তকে যা দেন আমাকেও 

তাই দেবেন, বেশী দেবেন না।”* 

এইরূপ অমিত ব্যয়ের ফলে নাগ মহাশয় খণগ্রন্ত হইয়া পড়িলেন । 

তখন বন্ধুর তাহাকে খণের বিষয় স্মরণ করাইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইতে 
বলিলে তিনি উত্তর দ্বিতেন, “ন মেলে, নাই বা খাব ; তবু গৃহস্থের ধর্ম 
ত্যাগ করতে পারব না” শ্রীরামরুষ্ণ তাহাকে গৃহে থাকিয়া আদর্শ 

গৃহীর জীবনযাপন করিতে বলিরাছিলেন ; স্ৃতরাৎ অন্যথ1 করার শক্তি 
তাহার ছিল না) এমন কি বলরামবাবু একবার তাহাকে পুরীধামে 

লইয়! যাইবার জন্য জিদ করিতে থাকিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর 

গৃহে থাকতে বলে গেছেন; তীর বাক্য এক চুল লঙ্ঘন করতে আমার 

সাধ্য নাই।” এই আদর্শ গৃহীর খণ শোধ করিতে স্বামী বিবেকানন্দ 

পর্যস্ত অগ্রসর হইলে নাগ মহাশয় জানাইয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাসীর অর্থ 
গ্রহণ করিতে অপারগ । 

তিনি অপরের সেবাগ্রহণেও পরাজ্মুখ ছিলেন ; এমন কি, জীর্ণ গৃহের 
সংস্কারাদির জন্ত নিযুক্ত শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দিতেন না-কন্িতে 

গেলে ব্যথিত হইতেন। একবার তাহার পত্রী একজন ঘরামীকে খ্ররূপ 

কার্ষে নিযুক্ত করিলে নাগ মহাশয় কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে 

লাগিলেন, “হায় ঠাকুর ! তুমি কেন আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে রাখলে? আমার 

স্থখের জন্ঠ অপরে খাটবে- এও আমাকে দেখতে হল 1” অবস্থা দেখিয়া 

ঘরামী' চাল হুইতে নামিয়া আসিলে নাগ মহাশয় তাহাকে তামাক 

সাজাইয়! খাওয়াইলেন এবং পূর্ণ মঞ্জুরি দিয়া বাড়ি পাঠাইলেন । এই 
অবস্থায় হয় ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতে হইত, নতুবা তাহার অনুপস্থিতিতে 
বসব কাজ করাইতে হইত । অনেক ক্ষেত্রে তিনি নৌকা উঠিয়া নিজে 
নৌক চালাইতেন, মাঝিকে লগি ধরিতে দিতেন না। ধর্মভীরু মাঝিও 
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সাধুকে পরিশ্রম করিতে দিয়া পাপ অর্জন করা অপেক্ষা, তাহাকে নৌকায় 
ন। তোলাই শ্রেয়ঃ মনে করিত। বস্ততঃ এই অদ্ভুত সাধুর জীবনে অহনিশ 
এইরূপ জটিল সমস্যা লাগিয়াই থাকিত। 

অহিংসায় তিনি এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, পক্ষীরা নিঃসংশয়ে 

তাহার হস্তে বসিয়। খাগ্ঠ গ্রহণ করিত। একবার প্রাঙ্গণে অকন্মাৎ একটি 

গোক্ষুর সর্পের আবির্ভাব হইলে নাগগৃহিণী উহাকে মারিয়া ফেলাই স্থির 
করিলেন; কিন্তু নাগ মহাশয় ভুড়ি দিতে দিতে যেন সর্পটিকে পথ 
দেখাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সর্পও নিধিবাদে প্র শব্দ অনুসরণ 

করিয়া দুরে চলিয়া গেল। একটি বাঁশের বেড়াতে উই লাগিয়াছে দেখিয়া 
জনৈক ভক্ত উহ! সজোরে নাড়িয়া বাস] ভাঙ্গিয়! দ্রিলেন। অমনি ব্যথিত 

নাগ মহাশয় সজলনয়নে বলিয়া উঠিলেন, “আহা, কি করলেন !” তারপর 

উইগুলিকে বলিলেন, “আপনারা আবার বাসা! প্রস্তুত করুন।” বলাবাহুল্য, 

বেড়াটি শীপ্রই বন্মীকম্থুপে পরিণত হইয়া আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িল-__তথাপি 
আর কাহাকেও তিনি উহাতে হাত দিতে দিলেন না । মশা, মাছি, : 
ছারপোকা মারা তো দূরের কথা, পাছে শ্বাস-প্রশ্বীসে ক্ষুদ্র অদৃশ্ত জীবের 

মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি সশঙ্ক থাঁকিতেন এবং পথ চলিতে সাবধান 

হইতেন যাহাতে কোন কীট-পতঙ্গাদিকে মাড়াইক্না না ফেলেন । 
একবার পাঁখ মারিবার জন্য সাহেবরা দেওভোগে আসিলে তিনি প্রথমে 

তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বারংবার নিষেধসত্তবেও তীহারা 

বন্দুক উঠাইলে তিনি অকন্মাৎ উহা! অমিতবলে কাড়িরা লইয়! গেলেন । 

পরে এক বন্ধুর হাত দিয়! ফেরত পাঠাইলে সাহেবরা! কতকটা শান্ত 

হইলেন বটে, কিন্তু শাস্তি দ্রিবারও পরিকল্পনা! করিতে লাগিলেন । 
অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে তাহার যথার্থ পরিচয় পাই তাহার! আর অপ্তিক 

দূর অগ্রসর হইলেন না); অধিকন্তু প্র অঞ্চলে যাওয়াও বন্ধ 
করিলেন । 
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শ্রীরামরুষ্ণের অদর্শনের পর দেশে আসিয়া নাঁগ মহাশয় পৃথক কুটার 
রচনাপূর্বক নির্জনবাসের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহধমিণী 

জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দ্রিন কিছু করেন 
নাই; অতএব পৃথক বাসের আবশ্তকতা নাই। নাগ মহাশয় ভরসা। 

পাইয়া! স্বগৃহেই রহিয়! গেলেন। এদিকে দ্বীনদয়াল পিওলোপের ভয়ে 
ব্যাকুল হইয়া গুরুবংশীয় নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বারা পুত্রকে এ বিষয়ে 

অন্থুরোধ করাইলেন। শুনিয়াই নাগ মহাশয় ইষ্টকদ্বার! স্বমস্তকে আঘাত 

করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “গুরুকুলের সাধক হয়ে আপনি এই 
অসঙ্গত আদেশ করছেন ?” আঘাতের ফলে কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে 
দেখিয়া নবীনচন্ত্র আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। নাগ মহাশিয়ের 

দেহতযাগের পরে তাহার সহধমিণী বলিয়াছিলেন, “তার শরীরে কিংবা মনে 
কখনও কোনরূপ মানবীয় বিকার লক্ষিত হয় নি। "তিনি অগ্রিমধ্যে 

বাস করেছেন বটে; কিন্তু দ্িনেকের তরেও তীর শরীর দগ্ধ হয়নি ।” 

নাগ মহাশয় নিজে এই বিষয়ে কত সাবধান ছিলেন, তাহার আভাস 
একটি ঘটনায় পাওয়া ধায়। এক প্রৌঢ় বিধব! প্রায়ই তাহার নিকট 

আসিতে থাকিলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, 
বিধবার উদ্দেম্ত মন্দ । অমনি সহধমিণীকে বলিলেন, “হাঁয় হায়, কাক- 
কুকুরেরও বোধ হয় এই ছাই হাড়-মাসের খাঁচার মাংস খেতে সাধ 

হয় না_এতে ওর কেন এমন ভাব হ'ল?” নাগণৃহিণী সেই প্রৌঢাকে 

আর আসিতে নিষেধ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুত্রের 
সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া দীনদয়াল মাঝে মাঝে ভতসনা করিতেন। 

একদিন মাত্রা একটু অধিক হওয়ায় নাগ মহাশয় জানাইলেন 

যে, স্ত্রীসঙ্গ তিনি কখনও করেন নাই এবং করিবেনও না_কারণ 

সংসারস্থথে তিনি বীতন্পৃহ । বলিতে বলিতে বস্ত্রাদি-উন্মোচনাস্তে নাহৎ 

নাহৎ*মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলেন । এদিকে সাধবী স্ত্রী কাদিয়া 



১৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা। 

আকুল । তখন অপরে প্রবোধ দিয়া সেই বৈরাগীকে আবার গৃহে 
লইয়া আসিল । ূ 

সাধনরাজ্যে যেরূপ, অন্থভৃতিরাজ্যেও তিলগি তেমনি অতি উচ্চ ভূমিতে 

আরূঢ হইয়াছিলেন। একবংসর সরস্বতীপৃজার দিনে তিনি জনৈক 
ভক্তকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেবদেবীর ও তাহাদের কৃপায় সিদ্ধিলাভের 
কথা বলিতেছিলেন। শুনিয়া শ্রোতা ভাবিলেন, “ইহার অন্ধৃভৃতি শুধু 

দেবদেবীর রাজ্যেই সীমাবদ্ব- উহ]! সসীমকে ছাড়াইয়া! অসীম নিগুণে 

উপস্থিত হয় নাই।” ইতোমধ্যে কর্মব্যপদেশে নাগ মহাশয় বাহিরে 

গেলেন। তাহার ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিও তাহার 
অন্বেষণে বাহিরে যাইয়া! দেখিলেন, নাগ মহাশয় রদ্ধনগৃহের পশ্চাতে 

আত্রবৃক্ষের নিয়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং সেখানে দ্ড়াইয়। ভাবাবেশে 

বলিতেছেন, “মা কি আমার এই খড়-মাটিতে আবদ্ধ? তিনি যে অন্ত 

সচ্চদানন্দময়ী__মী যে আমার মহাবিভ্াস্বরূপিণী” বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ 
বাহজ্ঞানশূন্য হইলেন । প্রায় অর্ধঘন্টা1! পরে সেই সমাধিভঙ্গ হইল। 
সন্দেহমুক্ত ভক্তের মুখে সমস্ত শুনিয়া নাগগৃহিণী বলিলেন, “বাবা, তুমি 

তো তার. এই অবস্থা আজ নৃতন দেখলে । এক একদিন ছুই-তিন প্রহরেও 

তার চেতন। হয় না ।” 

নাগ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে আলমবাজার মঠে যাইয়! সাধের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং শ্রীরামরুষ্প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাইতেন । 

একবার বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর উগ্ভানে যাইয়! তিনি ক্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর 

শ্রীচরণদর্শন করেন। স্বামী প্রেমানন্দ সেই দিন বাতাহত কদলীপত্রের 

ন্যায় কম্পমান তাহাকে ধরিয়া ধরিয়। মাতাঠাকুরানীর নিকট লইয়া! গেলে 
মা তাহার আনীত সন্দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সহস্তে তাহাকে . 

প্রসাদ 'খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। তাই ফিরিবার পথে নাগ মহাশয় 
ভাবের ঘোরে বারংবার বলিয়াছিলেন, “বাপের চেয়ে ম! দয়াল! বাঁপের 
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চেয়ে মা দয়াল!” ঠাকুরের মহাসমাধির পরেও বক্ষিণেশ্বরে তিনি 

যাইতেন ; কিন্ত ঠাকুরের কক্ষে একবার মাত্র প্রবেশের পরে পুর্বস্থৃতি ও 
দারুণ বিরহে এরপ মুহ্মাঁন হইয়)ছিলেন যে, আর এ ঘরে প্রবেশ করিতে 
পারিতেন নাঁদুর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। কাশীপুরের 
যে উদ্ানবাটাতে ঠাকুর লীলাসংবরণ করেন, উহার দর্শনেও অন্তরূপ 

ভাবাস্তর হওয়ায় আর তিনি সে পথে চলিতেন না। গিরিশবাবু 

তাহাকে একখানি কম্বল দিয়ীছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তের এই দাঁনকে 

সাধারণভাবে ব্যবহার করিয়! অবহেল! প্রদর্শন করা অপেক্ষা! স্বীয্ন মস্তকে 

ধারণ করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন । শ্রীত্রীমায়ের প্রদত্ত 

একখানি বস্ত্র এ্রৰপে তাহার শিরোভূষণ হইয়াছিল। একবার 

শ্শ্রীমায়ের জন্য বস্ত্র ও মিষ্টান্ন লইয়া যাইবার কালে বাগবাজারে শূলবেদন! 

আরম্ত হওয়ায় তিনি এক রোয়াকে পড়িয়! প্রায় তই ঘন্টা “হায় হাঁয় 
করিয়াছিলেন ; তথাপি মায়ের দ্রবা মাকে ন! দিয়! স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 

করেন নাই। সেই দিন গৃহে ফিরিতে রাত্রি নয়টা বাঁজিয়াছিল। 

নাগ মহাশয় যেমন ছিলেন ভক্ত, তেমনি ছিলেন সেবাপরান্নণ। 

কলিকাতায় প্লেগের সময় পাল বাবুরাঁ বাটার ভার তাহার উপর দ্বিয়' 
দেশে চলিয়া গেলে নাগ মহাশয় একজন পাঁচক ব্রাহ্মণ, একজন ব্রাহ্মণ 

মুহুরী ও একটি চাকরের সহিত প্র বাঁটীতে বাস করিতে লাগিলেন । ক্রমে 

ব্রাহ্মণ মুহ্ুরীটির প্লেগ হইলে নাগ মহাশয় তাহার যথাসাধ্য সেব! 
করিলেন) মৃত্যুর পূর্বে ব্রাহ্মণ গঙ্গাযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
লোকাভাঁববশতঃ একাই তাহাকে সেখানে লইয়া গেলেন এবং তার 

৬গঙ্গাপ্রাপ্তির পর নিজেই সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন । ইহাতে তাহার 

প্রায় পঁচিশ টাক বায় হইয়াছিল । এর শময়ে তাঁহার কারধকলাপ দেখিয়া 
এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, “ইনি বদ্ধ পাগল ।” পরবর্তী ঘটনাঁও 

তাহার এই বাতুলত্বেরই প্রমাণ দিবে। 
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পালবাবুর! একবার তাহাকে ভোজেশ্বরে লইয়! যান এবং ফিরিবার 

সময় স্টামারভাড়1 ইত্যার্দি বাবদ আট টাক ও একথানি কম্বল দেন। 
স্টেশনে টিকিট কিনিবার সময় নাগ মহাশয়ের নিকট তিন-চারিটি শিশু 

সন্তান লইয়া এক ভিথারিণী ভিক্ষা চাহিলে তিনি আাহাদের দুর্দশা ।দেখিয়া 

সেই আটটি টাকা .ও কম্বল তাহাদিগকে দিয়া পদব্রজে কলিকাতায় 

চলিলেন- তীহার সম্বল ছিল সাড়ে সাত আনা পয়সা । নদদীশুলি তিনি 

সম্ভবস্থলে নৌকাঁয় পার হইতেন, অন্াত্র সন্তরণক্রমে উত্তীর্ণ হইতেন 3 
দেবালয় পাইলে প্রসাদ খাইতেন, নতুবা মুড়িমুড়কি। এইরূপে উনত্রিশ 
দিনে তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন। আর একবার অনেক দিন 

অর্ধাশনে কাটাইয়। কুতের কার্ষে খিদ্িরপুরে সারা দিনের পরিশ্রমান্তে যে 

তের আন। অজন করিয়াছিলেন, তাহ! গড়ের মাঠে এক বাক্তিকে দিয়! 

তিনি রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়াছিলেন । 

গৃহস্থের চরম পরীক্ষা! হয় বিপদের সময় । একবার চৈত্রমাসে পাঁশের 

বাড়িতে আগুন লাগিয়া আগুনের [ফিনকি নাগভবনের চালে পড়িতে 

থাকিলে প্রতিবেশীরা উহার রক্ষায় তৎপর হইলেন এবং নাগগৃহিণী ভীত 

হইয়া! শশব্যন্তে কাঁথা, কাপড় ইত্যার্দি বাহির করিতে লাগিলেন । 

নাগ মহাশয় তখন “জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর রবে বাটার প্রাঙ্গ করতালি 

দিয়৷ নৃত্য করিতেছেন, আর বলিতেছেন, “এখনও অবিশ্বাস ! ব্রহ্মা আজ 

বাড়ির নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; কোথায় এখন তাহার পুজা করিবে, 

ন1 সামান্ত কাথা-কাপড় লইয়া! ব্যস্ত হইলে? রাখে কৃষ্ণ মারে কে? 
মারে কৃষ্ণ রাখে কে?” দৈবক্রমে অগ্রিদেব পার্থের গৃহ ভস্মসাৎ করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন_ নাগগৃহের ভৃণথণ্ডও স্পর্শ করিলেন না । 

সাধু হিসাবে নাগ মহাশয়ের নাম দিকে দিকে ছড়াইলেও অভিমান 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারল না । গৃহে কীর্তনকালে তিনি যুক্জকরে 

এক কোণে ফীড়াইয়া থাকিতেন, কিংবা তামাক সাজিয়া সকলকে 
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খাওয়াইতেন। গিরিশবাবুর বাটাতে আ'সিলে অপরের সহিত সমান 
আসনে না বসিয়া মেজেতে বসিতেন। একবার স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 

ঠাকুরের কথা উল্লেখ করিয়! বলিয়াছিলেন যে, কেহ নিজেকে দীনহীন 

ভাবিলে দীনহীনই হইয়া যায়, সুতরাং নাগমহাশয়ের প্রব্ূপ ভাবা 

অন্ুচিত। ইহার উত্তরে নাগ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কীট যদি 

আপনাকে কীট ভাবে তবে যেমন সত্যের অমর্যাদ হয় না, তেমনি 

তিনি নিজেকে ক্ষুত্ত ভাবিলে সত্যের অপলাপ হয় নী, কাজেই 
দোঁষস্পর্শও হয় না । মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন, “নরেনকে ও 

নাগ মহাঁশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়। বড়ই বিপদ্দে পড়েছেন । নরেনকে 

যত বাঁধেন, সে তত বড় হয়ে হায়__মায়ার ঘড়ি আর কুলোয় না। শেষে 

নরেন এত বড় হ'ল যে, মায়া হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। 

নাগ মহাশয়কে ও মহামায়ী বাধতে লাগলেন । কিন্তু তিনি যত বাীধেন, 

নাগ মহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সক্ু হলেন যে, মায়াজালের 

মধ্য দ্রিয়ে গলে চলে গেলেন ।” নাগ মহাশক্ের কৃপায় অনেকে 

আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি 

কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। কেহ গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি 

“আমি শৃদ্দ,র-্ষুদ,র, আমি কি জানি ?”__এই বলিয়া! মাথা খুঁড়িতেন ; 

আর বলিতেন, “আমাকে আপনার 'পধূলি দিয়ে পবিত্র করতে 

এসেছেন। ঠাকুরের কৃপায় আপনাদের দর্শন পেলাম !” 

দীনদয়ালেব শেষসময়ে নাগ মহাশয় দেওভোঁগেই ছিলেন | পুত্রের 

প্রকাস্তিক ষত্বে শেষ জীবনে তাহার মন হইতে সাংসারাসক্তি নিবৃত্ত 

হইয়াছিল-_-তিনি সন্ধ্যাপুজা। লইয়া থাকিতেন এবং তুলসীর মাল! জপ 

করিতেন। অশীতিবর্ষ বয়সে তিনি সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করেন। 

পিতার সমুচিত তর্ধ্মদেহিক কার্য করিতে নাগ মহাশয়কে. আগ্রহান্বিত 
জানিয় তাহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা অর্থসংগ্রহ করিতে উদ্ভত হইলে তিনি 
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তাহার্দিগকে বিরত করিলেন। প্রত্যুত তিনি স্বয়ং খণ করিয়া এবং 

বসতবাটী বন্ধক রাখিয়া যথোচিতরূপে শেষকৃত্য সমাপন করিলেন এবং- 

অতঃপর গয়াধামে যাইয়াও পিওপ্রদান করিলেন । শেষ দিন পর্যন্ত 
তিনি সমস্ত খণ শোধ করিতে পারেন নাই। 

ইহার তিন বৎসর পরে তাহার নিজের যাইবার দিন উপস্থিত হইল । 

শুলবেদনা ও আমাশয় তাহাকে তখন শয্যাশায়ী করিয়াছে; অথচ এ 

অবস্থায় তিনি শীতের রাত্রেও খোল৷ বারান্দায় শুইয়া! থাকিতেন | অসুখ 

হওয়া অবধি তিনি আর গৃহাভ্যস্তরে শয়ন করেন নাই। সেবাগ্রহণেও 
তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন । শেষ কয়দিন তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ ও গীতা- 

উপনিষ্দাদির পাঠশ্রবণে রত থাকিতেন ৷ অথচ এ সময়ে অতিথি আসিলে 

রোগশধ্যায় শারিত থাকিয়াই তাহাদের সর্বপ্রকার তত্বাবধান করিতেন । 

আবার উচ্চ ধর্নকথ। ব। গান শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবের আতিশষ্যে 

বাহজ্ঞান হারাইতেন। স্বামী সারদানন্দ তখন কার্ষোপলক্ষে ঢাকায় 

ছিলেন । তিনি প্রায়ই নাগ মহাশয়ের নিকট যাইতেন। একদিন তিনি. 

“শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে”, “মজল আমার মনভ্রমরা” ও “গয়। গঙ্গ। প্রভাসাদি” 

-_এই তিনখানি গান গাহিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় উহাতে সমাধিস্থ 

হইয়াছিলেন। একদিন নাগ মহাশয়ের ইচ্ছা! হইল ৬রক্ষাকালীর পুজা 
হয়। প্রতিম। আন৭ হইলে স্বামী সারদানন্দের পরামর্শে উহ! নাগ 

মহাশয়ের দর্শনের জন্য তাহার শিয়রে স্থাপন করা হইল। অমনি তিনি 
“মা মা” বলিতে বলিতে ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন । সেই রাত্রে সেই 

সমাধিভঙ্গ হইতে দুই ঘর্ট। লাগিয়াছিল। 

দেহত্যাগের তিন দিন পূর্বে তিনি পঞ্জিকা আনাইয়! জানিলেন যে, 
১৩ই পৌষ ১০টাঁর পরে যাত্রার দিন ভাল ৷ ইহ! জানিয়া তিনি পঞ্জিকা 

পাঠক ্রীযুত শরৎচন্ত্র চক্রল্্তীকে বলিলেন, “আপনি যদি অন্থমতি করেন 
তবে দিনই মহাযাত্রা করিব ।” শুভদ্বিন স্থির করিয়। তিনি নিশ্চিস্ত 
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হইলেন। মৃত্যুর ছুই দিন পূর্বে. রাত্রি ছৃটার সময় তিনি মুদিত চক্ষু 
খুলিয়া অকন্মা২ শরংবাবুকে বলিলেন, “আপনি যে-সকল তীর্থ 

দেখিয়াছেন, একে একে নাম করুন, আমি দেখিতে থাকি ।” শরতবাবু 

একে একে হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গধ, কাশীধাম ও জগন্নাথক্ষেত্রের 

নাম করিলেন । নাগ মহাশয়ও ভাবস্থ হইয়া এসকল তীর্থের বর্ণন! 
করিতে লাগিলেন-_-যেন সত্যই' প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে 

বাহ্জ্ঞান হারাইতে লাগিলেন । অতঃপর ১৩০৬ বঙ্গাবের ১৩ই পৌষ 
(২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯ ) বেল নমটার সময় নাতিশ্বাস আরম্ভ হইল-_ 

তাহার চক্ষু ঈষৎ রক্রবর্, ওষঠাধর কম্পিত, যেন কি উচ্চারণ 

করিতেছেন । অর্ধঘন্ট। পরে দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ ও সর্বশরীর কন্টকিত 

হইল এবং নয়নকোণে প্রেমধারা বহিতে লাগিল । ধীরে ধীরে দশটার 

কয়েক মিনিট পরে প্রাণবাযু নির্গত হইল- নাগ মহাশয় মহাসমাধিতে 
লীন হইলেন । 
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শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্তরাম বস্তু মহাশয়ের 

বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ৷ কৃষ্ণরাম বন্থু জীবনপ্রভাতে হুগলি 

জেলার আটপুর-তড়া হইতে ব্যবসায়বাপদেশে কলিকাতায় আসিরা প্রচুর 
অর্থোপার্জন কবেন 'এবৎ জীবনমধ্যান্তে সরকারের পক্ষে হুগলি জেলার 

দেওয়ান নিযুক্ত হন। অতঃপর কলিকাতায় বর্তমান শ্ঠামবাজারে 
ট্রামভিপে! ও তৎপার্খবর্তা বিস্তীর্ণভূমিতে প্রাসাদোপম অষ্রালিক1 নির্মাণ 
এবং শ্রীশ্ীকালী ও শিবমন্দির স্থাপনপুর্বক স্থায়িভাবে বাস করিতে 

থাকেন। জীবনসায়াহে তিনি দুভিক্ষনিবারণকল্পে লক্ষাধিক টাকা দান 

করিয়া এবং ব্রাহ্মণপরিপোষণের জন্য ভূসম্পন্তি অর্পণ করিয়া অশেষ 

পুণ্যের অধিকাকী হইয়াছিলেন। ট্রাম-ডিপোর পশ্চিমবর্তী কৃষ্ণরাম 

শস্ুর স্টাট আজও তাহার গৌরবময় স্থৃতির সাক্ষ্য দ্রিতেছে। | 

কষ্খরাম বন্থুর পুত্র গুরুপ্রসাদ্দ বৈষ্বধর্মবরণাস্তে স্বগৃহে শ্রীশ্রীরাপা- 

গ্যামর্টাদ জীউর প্রতিষ্ঠী করেন। শ্রীবিগ্রহের নামানুসারে পল্লীর নাম হয় 

গ্তামবাজার। গুরুপ্রসাদ একদিকে যেমন ভজনশীল ছিলেন, অপরদিকে 

তেমন ছিলেন মুক্তহ্ত । কিন্তু সহসা! কলিকাঁতার “ঠাকুর-ব্যাঙ্ক* দেউলিরা 

হওয়ায় তাহার আমানত চৌদ্দ লক্ষ টাক কর্পুরের ন্যায় উড়িয়া 
গেল। অগত্যা গৃহসম্পত্তি হারাইয় তিনি শ্রারামপুর-মাহেশের বাড়িতে, 

শ্রীবিগ্রহসহ আশ্রয় লইলেন। গুরুপ্রসাদ শ্রীধাম বুন্দাবনেও লক্ষাধিক 

মুদ্রাব্যয়ে একটি “কুঞ্জ বা দেবায়তন নির্মাণপূর্বক শ্রীস্রীরাধাস্তামন্থন্দর-বিগ্রহ 
স্থাপন করিয়াছিলেন । উহ বর্তমানে কালাবাবুর কুপ্জ' নামে পরিচিত |. 

গুরুপ্রসাদের পঞ্চ পু€ত্রর মধ্যে দুই সহোদর- বিন্দুমাধবও রাধামোহন 

বংশানুক্রমে একান্নভূক্ত ছিলেন । ইহাদের আমলে ভাগ্যলক্্মী পুনঃ প্রসন্ন 
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হওরায় উড়িষ্থার বালেশ্বর জেলায় আবার জমিদারি আরস্তভ হইল এবং 
কোঠার মৌজায় প্রধান কাঁছারি-বাড়ি স্থাপিত হুইল। বিন্দুমাধবের পুত্র 
নিমাইচরণ ও হরিবল্লত “রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হুইয়াছিলেন | 
নিমাইচরণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিংতন, মধ্যম হরিবল্লভ কটকে 

উকিল ছিলেন এবং কনিষ্ঠ অচ্যুতানন্দ কলিকাতায় থাকিতেন। 
রাধামোহন বিষয়কর্ম হইতে দূরে থাঁকির! সাঁধন-ভজনে রত হইলেন। 

তিনি অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রারশ* বুন্দাবনে কালাবাবুর 
কুঞ্জে একাকী বাসপুর্বক অনুক্ষণ শ্রীপ্ীরাধাশ্তামনুন্নরবিগ্রহের সেবার 
তত্বাবধান করিতেন, অবসর সময়ে *শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতাশি ভক্তিগ্রন্থ 

পড়িতেন, অথবা কোন অনুরূপ গ্রন্থের প্রতিলিপি করিতেন; আবার 

কখনও-বা! বৈষ্ুবদিগকে আমন্ত্রণপূর্ক ভোজন করাইতেন (কথামৃত*, 
৪র্থ ভাগ, ১১মপৃঃ )। কোঠারে থাক! কালেও তাহার জীবন এভাবেই 

অতিবাহিত হইত । কুলপ্রথান্থসারে তিনি মন্দিরের অঙ্গনে দাড়াইয়! 
জপ করিতেন এবৎ জপাস্তে এ অঙ্গনেই ধ্যানে বসিতেন। রাধামোহনের 

তিন পুত্র_জগন্নাথ, বলরাম ও সাধুপ্রসা্দ এবং হুই কন্তা-বিষ্প্রিয়া ও 

হেমলতা । 

বলরামের জন্ম হয় ১২৪৯ বঙ্গাবের ২১শে অগ্রহাম্ণ €(ইৎ ১৮৪২-এর 
ডিসেম্বর মাস )। বৈষ্ণববশসম্ভৃত বলরাম স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন । 

ঠাকুরের নিকট আসিবার পুবে ইনি প্রাতে পুজা-পাঠে চারি-পাঁচ ঘণ্টা 
কাল কাটাইতেন। অহিৎসাধর্মপালনে তিনি এতদূর যত্বান ছিলেন যে, 
কীটপতঙ্গাদিকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন ন1। “জমিদারি 

প্রভৃতির তত্বাধধানে অনেক সময়ে নির্মম হইয়া নান। হাঙ্গামা। না করিলে 
চলে না দেখিয়1 তিনি নিজ বিষয়-সম্পত্তির ভার নিমাইবাবুর উপরে 
সমর্পণপূর্বক তাহার নিকট হুইতে প্রতিমাসে আয়ন্বরূপ যাহা পাইতেন, 
অনেক সময় উহ! পর্যাপ্ত না হইলেও তাহাতেই কোনরূপে সংসারযাত্র। 

১৩ 
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নির্বাহ করিতেন। তীহার শরীরও এসকল কর্ণ করিবার উপযোগী ছিল 

না। যৌবনে অজীর্ণ-রোগে উহা! একসময়ে এতদূর স্থাস্থ্যহীন হইয়াছিল 
যে, একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর তাহাকে অন্ন ত্যাগপুর্বক ষবের মণ্ড ও ছুগ্ধ 

পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভ্স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য তিনি এ 
সময়ের অনেক কাল ৬পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন । শ্রীভগবানের 

নিত্য দর্শন, পুজা, জপ, ভাগবতাদি শান্ত্শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাধি কার্ধেই 
তাহার তখন দিন কাঁটিত এবং এঁরূপে তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদ্ায়ের ভিতরে 

তাল ও মন্দ যাহা! কিছু ছিল, সেই-সকলের সহিত স্থপরিচিত হইবার 
বিশেষ অবসর এঁকালে পাইয়াছিলেন |... 

“প্রথম কন্তার বিবাহদানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য 

কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ 
একাদশ বৎসরের ভিতর তাহার জীবনে অন্ত কোন প্রকারের শাস্তিভঙ্গ হয় 
নাই । এ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাহার ভ্রাতা হরিবল্লভ 'বস্থ কলিকাতার 

'রামকাস্ত বন্থ স্ট্াটন্থ ৫৭নৎ ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত: 
ঘনিষ্ঠসন্বন্ধবশতঃ পাছে বলরাম সংসার পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে তাহার 

পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাহাকে এ বাটাতে বাস করিতে 

অনুরোধ করিয়াছিলেন । এ্ররূপে সাধুদিগের পৃতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হুইয়। বলরাম ক্ষুপ্রমনে কলিকাতায় আসিরা বাঁস 

করেন । এখানে কিছুদিন থাকিয়! পুঅরায় পুরীধাঁমে কোনপ্রকারে চলিয়! 
যাইবেন, বোধ হয় পূর্বে তাহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু ঠাকুরের 
দর্শনলাভের পরে গ্র সন্কলম্প এককালে পরিত্যাগ করিয়) তিনি ঠাকুরের 

নিকটে কলিকাতার স্থায়িভাঁবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ।” 

(“লীলাপ্রসঙ্গ- দিব্যভাব, ২৮৬-২৯০ পৃঃ )। 

বস্থুজ মহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন সম্বন্ধে শ্রীগুরুদাস বর্মণ- প্রণীত 

'্রীত্রীরামকৃষ্চচরিত” এবংক্্রীঅক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত শ্রীস্রীরামকৃষ্ণপুথি”তে 



বলরাম বস্তু ১৯৫ 

প্রদত্ত বিবরণের সহিত উদ্ধত বিবরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আমরা 

তাহাও লিপিবদ্ধ করিতেছি । কেশবচন্ত্র সেনের সংবাদপত্র হইতেই 

বলরাম প্রথম জানিতে পারিলেন-_দক্ষিণেশ্বরে এমন এক মহাপুরুষেব 

আবির্ভাব হইয়াছে, ধাহার মুহুমুনুঃ সমাধি হইয়া গাকে এবং ধাহার 

শ্রীমুখের বাণীতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ বিহুপ্ধ। এ সময়ে বন্ধু 

মহাশয়দিগের পুরোহিতবংশীয় এক ব্রাঙ্গণ কলিকাতায় বাস করিতেন; 

তাহার নাম রামদয়াল। শ্রীরামকুষ্চের সাক্ষাৎ পরিচরলাভে ধন্য ও রৃতার্থ 

এই ব্রাহ্মণ বলরামকে সবিশেষ লিখিয় জানাইলে তিনি তাহারদর্শনমানসে 
অবিলম্বে উড়িষ্যা হইতে কলিকাতায় চলিয়া! আসিলেন। পরদিন যখন 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, তখন মুড়ি খাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া কেশবচন্ত্রও 
সদলবলে তথায় উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে মুড়ি খাইবার জন্য সকলে 

মন্দিরপ্রাঙ্গণে চলিয়। গেলে ঠাকুর বলরামকে একান্তে পাইয়। প্রেমসিক্তত্বরে 
কহিলেন, “তোমার কি কথা আছে বল?” বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“মহাশয়, ভগবান আছেন কি?” উত্তরে ঠাকুর কহিলেন, “তিনি যে শুধু 

আছেন তাহাই নহে, আপনার ভাবিয্বা ডাকিলে তিনি দর্শন দেন। 
আপনার সন্তান-সম্ততিতে ঘেমন মমত্ববোধ আছে, তাহাকেও সেই রকম 

ভাবিয়াই ডাকিতে হয়।” বলরাম ইহাতে নৃতন আলোক পাইলেন; 
কারণ আজীবন অপধ্যানাদিতে মগ্ন থাকিলেও আজ পর্যন্ত ঠিক এইভাবে 

তাহার ডাকা হয় নাই। তাই ঠাকুরের মধুর আলাপনে আকুষ্ট বস্থুজ 
মহাশয় এই-সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে ফিরিলেন এবং কোন 

প্রকারে রাত্রিষাপনাস্তে প্রত্যুষে পদ্ব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন ৷ সেইদিন 

ঠাকুর তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং অন্্াস্তবধশে জন্মিলেও 
তিনি ধর্মলাভার্থে দীর্ঘপথ পায়ে হাটিয়া বাইতে প্রস্তুত আছেন দেখিয়া 

অতীব আত্মীর়তী-সহকাঁরে জানাইলেন, “গো, ম! বলেছেন, তুমি যে 

আপনার জন; তুমি যে মার একজন রসদরদ্দার; তোমার ঘরে 
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এখানকার অনেক জমা আছেকিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।” বলরামও 
ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইলেন; অতএব পদধূলিগ্রহণাস্তে গৃহে 
প্রত্যাবর্তনকালে স্থির করিলেন যে, যাহা পাঠাইবেন তাহা স্বম্ 

দ্েখিয়া-শুনিয়াই ক্রয় করিবেন ; অধিকন্ত বিচারপূর্বক মনে মনে নিশ্চিত 

জানিলেন যে, এমন মিষ্ট ব্যবহার ও পুনঃপুনঃ ভাবসমাঁধি মানুষের 

পক্ষে সম্ভব নহে-_ফলতঃ শ্রীমহাপ্রভুই প্রেমবিতরণের জন্য এইরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । যাহা হউক, এবংবিধ চিন্তায় নিমগ্ন বস্থুজ মহাশয় 
গৃহে ফিরিলেন এবং স্নানাহারান্তে স্বয়ং ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া! 
দৃক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । গিয়া! দেখেন, ঠাকুর তাহার জন্য বসিয়া 

আছেন । বলরামকে দেখিয়াই তিনি হুদয়কে সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া রাখিতে 

আদেশ দিয়। বলিলেন, “ও হৃদ, এ সেই চৈতন্ঠদেবের কীর্তনের মান্ুষ-- 

সেই এদের সব দেখেছিলুম, তোর মনে আছে?” তদবধি অস্তরঙ্গ-সন্বন্ধ 

, প্রকটিত হওয়ায় বলরাম প্রায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে 
লাগিলেন এবং প্রতি মাসে প্রভুর প্রয়োজনীয্প দ্রব্যের ডালি সাজাইয়। 

শ্রীচরণে পাঠাইতে লাগিলেন । 

“ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শোনা-_-একসময়ে ঠাকুরের শ্রীস্ীচৈতন্যদেবের 

সংকীর্ভন করিতে করিতে নগর প্রবক্ষিণ করা দেখিবার সাধ হইলে 

ভাবাবস্থায় তদ্দর্শন হয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার অসীম জনতা, 

হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ত! আর সেই উন্মাদ তরঙ্গের ভিতর উন্মাদ 
শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদন আকর্ষণ! সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে 

দুক্ষিণেশ্বরের উদ্ভানের পঞ্চবটার দিক হইতে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়! 
অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন-উহারই ভিতর বে 
কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্থৃতিতে চির-অস্কিত ছিল, বলরামন্বাবুর 

ভক্তি-জ্যোতিপুর্ণ গ্িগ্ধোজ্জল মুখখানি তাহাদের অন্যতম | বলরামবাবূর 

যেদিন প্রথম ঠাঁকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাঁটীতে উপস্থিত 
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হন, সেদিন ঠাকুর তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন-_-এ ব্যক্তি 
সেই লোক ।৯ 

“বস্থজ মহাশয়ের কোঠারে , জমিদারি ও শ্যামটাদবিগ্রহের সেবা আছে, 

শ্রীবৃন্দাবনে কুপ্ত ও শ্ঠামস্থন্দরের সেবা! আ'ছে এবং কলিকাতার বাটীতেও 

৬জগন্নাথদেবের বিগ্রহ 'ও সেবাদি আছে ।২ ঠাকুর বলিতেন, বলরামের 
শুদ্ধ অন-_ওদের পুরুযানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা 

ওর বাপ সব ত্যাগ ক”রে শ্রীবুন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে-_-ওর অন্ন আমি 

খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপন হ'তে নেমে যায়|” বাস্তবিক 

ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরামবাবুর অন্নই ( ভাত ) তাহাকে বিশেষ 
প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি । কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন 

প্রাতে আসিতেন, সেদিন মধ্যা্-ভোজন বলরামের বাটাতেই হইত । 
ব্রাহ্মণ ভক্তদিগের বাটা ব্যতীত অপর কাহারও বাটাতে কোনদিন অন্ন 

গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ__-তবে অবশ্ঠ নারায়ণ বা বিগ্রহাদির 

প্রসাদ হইলে অন্যকথা। . 
“সাধনকালে ঠাকুর একসময়ে জগদস্বার নিকট প্রার্থন। কবিয়া বলেন, 

মা, আমাকে শুকনে। সাধু করিসনি--রসেবসে রাখিস ।” জগদস্া 
তাহাকে দ্রেখাইয়া দ্বেন, তীহার রসদ (খাঘ্যাদদি) যোগাইবার নিমিত্ত 
চারিজন রসদদা'র প্রেরিত হইয়াছে । ...বলরামবাবুকে ঠাকুর তাহার 
রসদফারদিগের অন্যতম বলিয়া কখনও নির্দেশ করিয়াছেন, একথ] মনে হয় 

না; কিন্তু তাহার যেরূপ লেবাধিকার দেখিয়াছি, তাহ! আমাদের নিকট 

অদ্ভূত বলিয়া বোধ হয় এবং তাহ মথুরবাবু ভিন্ন অপর রসদদারদিগের 
সেবাধিকার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে ।*""বলরামবাবু যেদিন হইতে 

১। “বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যস্ত চৈতম্াদেবের সংকীর্তনের দল দেখালে । তাতে 

বলরামকে দেখলাম-_-ন] হলে মিছরি এসব দেবে কে?" (ত্র, ২৭৯ পৃঃ) |. 
২। বর্তমানে এই বিগ্রহ কোঠারে আছেন । 



১৯৮ শ্রীরামকৃষণ-ভক্তম' 

দৃক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন, সেইদিন হইতে ঠাকুরের অদর্শনদিন পর্যস্ত ঠাকুরের 

নিজের যাহ। কিছু আহার্ষের প্রপ্লোজন হইত, প্রায় সে সমস্তই যোগাইতেন 

_ চাল, মিছরি, সুজি, সাণু, বালি, ভামিসেলি, টেপিওকা| ইত্যাদি"". 
“প্রথম রসদ্বদ্বার মথুরানাথ শ্রীরামকুষ্ণদেবের কলিকাতার প্রথম 

শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর 

তাহার সেবায় নিষুক্ত ছিলেন; দ্বিতীয় দেড় জনের ভিতর শস্তুবাবু 
মথুরবাবুর শরীরত্যাগের কিছু পর হইতে কেশবপ্রমুখ কলিকাতার 
ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার কিছু পূর্ব পর্যস্ত বাচিয়! থাকিয়া! 

ঠাকুরের সেব' করিয়াছিলেন এবং অর্ধ রসদদার স্থরেশবাবু৩ শ্রীরামরুষ্জের 

অদর্শনের ছর-সাত বৎসর পুর্ব হইতে চারি-পাঁচ বৎসর পর পর্যস্ত জীবিত 
থাকিরা তাহার ও তীয় সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সেবা ও তত্বাবধানে নিযুক্ত 

ছিলেন ।...আমাদের প্রসঙ্গোক্ত বলরামবাবু ও যে আমেরিকাবাসিনী 
মহিল1 ঘমিসেস্ সার! সি বুল) শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীকে বেলুড়-মঠস্তাপনে 

বিশেষ সহাঁয়ত! করেন, তাহারাই কি এই দেড় ভবন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও 

বিবেকানন্দ স্বামীজীর অবর্শনে একথ1 এখন আর কে মীমাংসা করিবে ?8 

“বলরামবাবুর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া পর্যস্ত প্রতি বৎসর রথের সময় 

ঠাকুরকে বাটাতে লইয়! আসেন । বাগবাজার রাঁমকাস্ত বন্ধ স্ট্রাটে তাহার 
বাটা, অথব। তাহার ভ্রাতা কটকের প্রসিদ্ধ উকিল রায় হরিবল্লভ বন্ু 

বাহাছরের বাটা । বলরামবাবু তাহার ভ্রাতার বাটীতেই থাকিতেন-_ 
বাটার নম্বর ৫৭1 এই ৫৭ নৎরামকাস্ত বস্থ স্টাট বাটাতে ঠাকুরের যে 

স্পা 

৩। এই গ্রচ্ছে হরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনী দ্রষ্টব্য । 

৪ | “কথাম্বত” ৪র্থ ভাগে (৩২৩৩৫ পৃঃ) পাঁচজন রসদদারের উল্লেখ আছে। 

ইহারা সকলেই গৌরবর্ণ। “প্রথম সেজবাবু, তারপর শল্তু মল্লিক. "আর তিনজন সেবায়েত 
এখনও ঠিক হয় নাই।” স্রেন্্র অনেকটা রসদদার বলে মনে হয়।” ১৩১৬ বঙ্গাবে 

রচিত 'জীপ্রীরা মকৃষ্ণচরিতে' বলরামকে রসদদার বল! হইয়াছে । 
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কতবার শুভাগমন হইয়াছে তাহ বলা যায় না| কত লোকই যে এখানে 

ঠাকুরকে দর্শন কন্তিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্ব। কে করিবে? 

দক্ষিণেশ্বরের কাঁলীবাড়িকে ঠাকুর কখন কখন 'মা-কালীর কেল্লা বলিক্া 

নির্দেশ করিতেন, কলিকাতার বন্ুপাড়ায় এই বাটীকে তীহার “দ্বিতীয় 

কেল্লা” বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন, 

“বলরামের পরিবার সব একনুরে বাঁধা” কর্তা-গিন্নী হইতে বাটার ছোট 

ছোট মেয়েগুলি পর্যস্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না 

করিয়া জলগ্রহণ করে না! এবং পুজী, পাঠ, সাধৃসেবা, সদ্দিষয়ে দান 

প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ ।:"" 

“পূর্বেই বলিয়াছি, এ বাটাতে শ্রীন্রীজগন্নাথদেবের সেবা! ছিল ; কাজেই 
রথের সময় রথ-টানাও হইত ; কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের 

আড়ম্বর কিছুই নাই-_বাড়িসাজানো, বাগ্ভভাও, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, 

গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি--এসবের কিছুই নাই। ছোট একথানি রথ, 

বাহির বাটীর দোতলায় চকমিলান বারান্দার চাদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
টান হইত ; একদল কীর্তন আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত-_ 

আর ঠাকুর ও তাঁর ভক্তগণ শী কীর্তনে যোগদান করিতেন । :-এইরূপে 
কয়েক ঘন্ট1 কীর্তনের পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং 

ঠাকুরের সেবা! হইলে ভক্তের সকলে প্রসাদ পাইতেন। তারপর অনেক 
রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত এবং ভক্তের! ছুই-চারিজন ব্যতীত 
যে যার বাটীতে চলিয়া বাইতেন” (“লীলা প্রসঙ্গ'_গুরুভাব, উত্তরার্ধ, 
২৭৫-২৮২ পৃঃ )। 

পরিচয়ে প্রথমাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বলরামের একদিনের মিলনের যে 

চিত্র “কথাধুত'-কার অঙ্কিত করিয়াছেন, উহা! যেরূপ চিত্তাকর্ষক, 

বলরামের আচরণও তজ্পপ মনোমুগ্ধকর । এ একটি ঘটনাঁতেই যেন 

পাই বলরামের চরিত্রের অনুপম অবগ্ভোতনা। ১৮৮২-র অগস্ট মাস। 



২০০ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

বি্কাসাগরভবনে দীর্ঘসময় ভগবং-প্রসঙ্গে কাটাইয় শ্রীরামরুষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে 
গমনের জন্য “ভক্তসঙ্গে সিড়ি দিয়া নামিতেছেন ।* একজন ভক্ত হাত 

ধরিয়। আছেন। বিগ্যাসাগর স্বজনসঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন__হাতে 

বাতি ।-."শ্রাবণ কৃষ্ণা ষষ্ঠি, তখনও চাদ উঠে নাই। তমসাবৃত উগ্ভানভূমির 
মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে 

আনিতেছেন।” ফটকের কাছে পৌছিলে “সকলে একটি সুন্দর দৃষ্ঠ 
দেখিয়া দাঁড়াইয়৷ পড়িল । সম্মুখে বাঙ্গালীর পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবণ 

শশ্রধারী পুরুষ__ বয়স আন্নাজ ছত্রিশ-সাইত্রিশ; মাথায় শিখদিগের 
্ায় শুভ্র পাগড়ী, পরনে কাপড়, মোজা, জামা- চাদর নাই ।"..পুরুষটি 

শ্রীরামকৃষ্ণতকে দর্শনমাঁত্র মাটিতে উষ্ভীষসমেত মস্তক অবলুষ্ঠিত করিরা 

ভূমিষ্ঠ” প্রণাম করিলেন । তিনি উঠিলে “ঠাকুর বলিলেন, “বলরাম ! 
তুমি? এত রাত্রে? বলরাম (সহাম্ত্ে)_আমি অনেকক্ষণ এসেছি__ 
এখানে দীড়িয়েছিলাম । শ্রীরামকষ্চ-__ভিতরে কেন যাঁও নাই? 
রলরাম-_'আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তী শুনছেন-_মাঝে গিয়ে, 

বিরক্ত করা! এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন ।” অতঃপর ঠাকুর 
ধিষ্টভাষে নিরভিমান ও অনুগত ভক্তকে বিদায় দিয়! গড়িতে উঠিয়া 
দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন (“কথামৃত+, ৩য় ভাগ, ২১-২২ পৃঃ )। 

ইহার পরে আমর বলরামের আর একবার সাক্ষাৎ পাই ১৮৮২ থ্রী, 

২৪শে অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে । এদিন “কথামৃত+-কার 

যদিও লিখিয়াছেন, “বলরাম নুতন আঁসিতেছেন,” তথাপি মনে রাখিতে 
হইবে যে, তাহার যাতায়াত প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় ত্র বৎসরের প্রারস্তে 
কিংবা পূর্ব বংসরের শেষে ; ইহা “কথামৃতে'ই উল্লিখিত আছে € ১ম ভাগ, 

৬ পৃঃ) তবে স্বকীয় বিনয়-নত্র স্বতীবশতঃ বলরাম দীর্ঘকাল গমনাগমন 

করিলেও সাধারণের দৃষ্টির বাঁহিরেই থাকিতেন। বস্তুতঃ ১৮৮২-র ১৯ই 

মার্চ ঠাকুরকে বলরাম-ভবনে আনন্দোৎ্সব করিতে দেখিয়া এই কথারই 



বলরাম বস্থ ২০১ 

সমর্থন পাই এবং প্র দ্রিনই বলরামের আত্মগোপনেরও পরিচয় লাভ 
করি। এ দিন “কথামৃত+কার লিখিয়াছেন, “এইবার ভৃক্তের বারান্দায় 

বসিয়৷ প্রসাদ পাইতেছেন | দাসের স্তায় বলরাম ফড়াইয়া আছেন-- 
দেখিলে বোধ হয় না, তিনি এই বাঁড়িব কর্তা” (৫ম ভাগ, ১ পৃঃ)। 

“ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরাষের মন নানাঁরপে পরিবতিত হইয়া 

আধ্যাত্মিক রাজো ভরত অগ্রসর হইয়াছিল । বাহা পুজাদি বৈধী ভক্তির 
সীমা অতিক্রমপূর্বক স্বপ্নকীলেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও 
সদসদ্বিচারবাঁন হৃইয়! সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াঁছিলেন । 

স্্রী-পুত্রধন-জনাঁদি সবস্ব তাহার ্রীপাদপদ্মে নিবেদনপুর্বক দাঁসের স্তায় 

তাহার সংসারে থাকিয়া তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পৃতসঙ্গে 

বতদুর সম্ভব কাল অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদোশ্য হইয়া 
উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শাস্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম 

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি 

সকলেই যাহাঁতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ স্থখের আস্বাদনে 

পরিতৃপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে অবসর অন্বেষণপুর্বক তিনি সর্বদ্! সুযোগ উপস্থিত 

করিয়া দিয়াছিলেন। এ্ররূপে বলরামের আগ্রহে বহু ব্যক্তি ঠাকুরের 

শ্রীচরণাশ্রয়লাভে ধন্ত হইয়াছিল | 

“বাহ্পৃজার স্তায় অহিৎসাধর্মপালনসম্বন্বীয় মতও বলরামের কিছুকাল 
পরে পরিবতিত হইয়াছিল । ইতঃপুধে অন্ত সময়ের কথা দূরে থাকুক 
উপাঁসনাকাঁলেও মশকাদিদ্বার। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে 

আঘাত করিতে পারিতেন না_মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্মহানি উপস্থিত 
হইবে । এখন এরূপ সময়ে সহসা একদিন তাহার মনে 'উদ্দিত হইল, 

সহশ্রভাঁবে বিক্ষিপ্ত চিত্বকে শ্ট্ীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম, মশকাদি 
কীট-পতঙ্গের জীবনরক্ষায় উহ্থাকে সতত নিযুক্ত রাখা নহে; অতএব 

ছুই-চারটি মশক নাশ করিয়1 রিছুক্ষণের জন্যও যদি তাহাতে চিত্ত স্থির 



২০২ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ন হওয়! দুরে থাকুক, সমধিক লাভই 
আছে । তিনি বলিতেন, “অহিৎসাধর্ম-প্রতিপালনে মনের এতকালের 

আগ্রহ এরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত এঁ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে 

সন্দেহনিমুক্ত হইল নাঁ। স্ুতরাৎ ঠাকুরকে প্র বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে 

দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম।"**দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়! ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত 

হইলাম । কিন্তু তন্মধো প্রবিষ্ট হইবার পুর্বে দূর হইতে তাহাঁকে 
যাহ! করিতে দেখিলাম, তাহাতে স্তস্তিত হইলাম | দেখিলাম, তিনি নিজ 

উপাধান হইতে ছারপোক বাছিয়! তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন 

নিকটে উপস্থিত হইয় প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, “বালিশটাতে 

বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিন্তবিক্ষেপ এব নিদ্রার 

ব্যাঘাত করে। সেজন্য মারিয়া ফেলিতেছি।” জিজ্ঞাসা করিবার আর 

কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্ষে মন নিঃসংশয় হইল । কিন্তু 

স্তম্তিত হইয়! ভাবিতে লাগিলাম, গত ছুই-তিন বৎসরকাল ইহার নিকটে 

যখন তখন আসিয়াছি_দিনে আসিয়াছি, রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় 

আসর! রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদায়গ্রহণ করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে 

তিন-চারি দিন এ্ররূপে আসা-যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইহাকে 

এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই। প্রৰ্প কেমন করিয়া হইল? তখন 
নিজ অন্তরেই ঁ বিষয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতঃপূর্বে 
ইহাকে এইবপ করিতে দ্রেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইহার উপর 

অশ্রদ্ধার উদয় হইত--পরমকারুণিক ঠাকুর সেজন্ত এই প্রকারের 

অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্বে কখনও করেন নাই” ("লীলা প্রসঙ্গ 
দ্িব্যভাব, ২১৭-২২১ প্রঃ )। 

“তিনি এবং তাহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন বলিয়' 

'্টাহার্দের আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ তাহার প্রতি বিরূপ ছিলেন ।' 

প্র হইবার তীহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথম, তাহার! বৈষ্ণবরূপ 



বলরাম বস ২৩৩) 

বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষান্ুসারে তাহাদিগের ধর্মমত 

যে কতকট1 একদেশী ও অতিমাত্রায় বাহ্াচারনিষ্ঠ হইবে, ইহা বিচিত্র 

নহে। সুতরাং সকল প্রকার ধর্মমতের সত্যতায় স্থিরবিশ্বাসসম্পন্ন, 

বাহাচিহ্ৃমাত্রধারণে পরাস্মু ঠাকুরের ভাব তীহারা হৃপয়ঙ্গম করিতে 

পারিতেন না_এৰপ করিবার প্রয়োজনীর়তাঁও অনুভব করিতেন ন1। 

অতএব ঠাকুবের সঙ্গগুণে এবং কু্পালাভে বলরামের দিন দিন উদীরভাব- 
সম্পন্ন হওয়াট। তাহার ধর্মহীনতার পরিচায়ক বলিয় স্থির করিষাঁছিলেন । 

দ্বিতীয়তঃ, ধন মান আভিজাত্যাদি পাখিব প্রাধান্ত মানবের অন্তরে প্রায় 

অভিমান-অহঙ্কারই পরিপুষ্ট করে | .**ও্র বংশমর্যাদা বিস্মৃত হই! বলরাম 
ইতরসাধারণের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্মলাভের জন্য 

যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী, কন্তা! প্রভৃতিকেও তথায় 

লইয়! যাইতে কুষ্ঠিত হইতেছেন ন৷ জানিতে পারিয়। তাহাদ্বিগের অভিমান 

যে বিষম প্রতিহত হইবে, এ কথা বল! বাহুল্য । অতএব ঞ্ কার্য হইতে 

তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তীহাদ্িগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত 

হইয়াছিল । ...কালনার ভগবানদাসপ্রমুখ বৈষ্ঞব বাবাজীদিগের নিষ্ঠী ও 

ভক্তিপ্রেমের আতিশযা কীর্তন করিয়া এবং আপনাদিগের বংশগৌরবের 

কথ] পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়! দিয়াও যখন তাহার! বলরামের ঠাকুরের 
নিকট গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ- 

ভাবাপন্ন হইয়| তাহারা কখন কখন তাঁহার অযথ। নিন্দাবাদ করিতেও 

কুগ্ঠাবোধ করিলেন না1.-উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয় 

তাহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিকৃত 

আলোচন' তাহার খুল্পতাত ত্রাতৃদ্ধয় নিমাইচরণ ও হরিবল্লভ বস্তুর কর্ণে 
উত্থাপিত করিতে লাগিলেন ।...স্থৃতরাৎ পাছে হরিবল্লতবাবু তাহার 

উক্ত বাটা খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাইবাব্ বিষয়-সম্পত্তি 
তত্বাধধান করিবার জন্থ তাহাকে কোঠরে আহ্বানপূর্বক ঠাকুরের 



২০৪ শ্রীরামকুষ*ভক্তমালিকা 

পুণ্যসঙ্গে বঞ্চিত করেন, এই ভয়ে তাহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ 

ব্যাকুল হইত ।:" 

“আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণায় তাহার উভয় ভ্রাতাই তাহার প্রতি 

অসন্তুষ্ট হইরাছেন, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পত্র পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভ- 
বাবু তাঁহার সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার 

অভিপ্রায়ে শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া তাহার সহিত একত্রে কয়েকদিন 

অবস্থান করিবেন এই সংবাদও অবিলম্বে তীহার নিকট উপস্থিত হইল । 

অন্ঠায় কিছুই করেন নাই বলিয়া-"অশেষ চিন্তার পরে তিনি স্থির 
করিলেন, ভ্রাতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাহাকে দোঁধী বলিয়। 

সাব্যস্ত করেন, তথাপি তিনি ঠাকুরের অসুখের সময়ে তাহাকে ফেলিয়! 

অস্ত্র ধাইবেন না। ইতোমধ্যে হরিবল্লভবাবুও € ১৮৮৫ গ্রীষ্টান্দের শেষে ) 
কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে 
যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এইরূপে সকল 

বিখয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া বলরাম নিজ স্বল্প দৃঢ় রাখিয়া নিশ্চন্তমনে 
অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদ্দিন যেভাবে যাতায়াত 

করিতেন, প্রকাশ্তভাবে তদ্রপ করিতে লাগিলেন ।” (রী, ২৮৬-২৯০ )। 
হরিবল্লভবাবু যেদিন কলিকাতায় আমসিলেন সেদিন বলরাম নিকটে 

উপস্থিত হইতেই ঠাকুর '্ঠাহা'র মুখ দেখিয়! খুঝিয়া লইলেন, তাহার অন্তরে 

কি একট। সংগ্রাম চলিয়াছে। অতঃপর হরিবল্লভের আগমনবার্ত। শুনিয়া 

কহিলেন, “সে লৌক কেমন? তাহাকে একদিন এখানে আনতে পারো ?” 

বলরাম জানাইলেন যে, হরিবল্লভবাবু লোক খুব ভাল হইলেও একটু “কান- 
পাঁতলা' অপরের কথাতেই বলরামের সম্বন্ধে কি-একট] ঠাঁওরাইয়াছেন 3 

অতএব তাঁহার কথায় হয়তো আসিবেন না। অগত্যা ঠাকুর, 

গিরিশচন্দ্রের সাহাধ্য লইলেন-_হুরিবল্পভবাবু গিরিশের বাল্যবন্ধু । পরধিন 
অপরাহ্ে শ্রীযুক্ত গিরিশের * সঙ্গে হরিবল্পভ শ্রীরামকষ্ণসমীপে সমাগত 



বলরাম বস ক্০৫ 

হইলে ঠাকুর তাঁহাকে অতি নিকট আত্মীয়ের ম্যায় গ্রহণপূর্বক সাদরে 
সুমিষ্টভাবে আপ্যায়িতা করিলেন। সেইদিন ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গের পর 

সুমিষ্ট ভগবৎ-সঙ্গীতশ্রবণে ঠাকুরের সমাধি হইল; উপস্থিত ছুই-তিনজন 

যুবকেরও ভাঁবাস্তর হইল; এমন কি, বিরুদ্ধ ধারণা লইয়া আসিয়! 

থাকিলেও সেই মর্ষম্পর্শী বাণীশ্রবণে এবং সেই দিব্যভাবোৌজ্জল মুততিদর্শনে 
বিহ্বলহ্ৃদয় শ্রীযুক্ত হরিবল্লভেরও নয়নদ্ধয়ে অশ্র বিগলিত হইতে থাকিল । 

বস্ততঃ বিদায়কাল উত্তীর্ণ দেখিয়াও সমস্ত সন্দেহাদি হইতে নিমুক্ত 
হরিবল্লভ সন্ধার পরেও কিছুকাল সানন্দে ঠাকুরের স্থানে কাটাইর়া 
অবশেষে যেন অনিচ্ছাক্রমেই বিদায় লইলেন ৷ বল' বাহুল্য যে, গুণগ্রাহী 
হরিবল্পভবাবু অতঃপর ঠাকুরের অন্ধরাগী ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন ; এমন 

কি, ঠাকুরের বারণ সত্বেও তিনি কুলমর্যাদ্টী ও পর্দগৌরব ভুলিয়া গিয়। 
বলপুর্বক তাহার পদ্ধূলি গ্রহণ করিতেন । এইরূপে বলরামের এক সমূহ 
বিপদ কাটিয়া গেল। 

১৮৮২ শ্রীষ্টাব্ের প্রীর্ত হইতে ঠাকুরের বেহত্যাগ পর্যন্ত বলরামের 

গৃহদ্ধার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তদের জন্য সদাঁই উন্মুক্ত থাকিত। ঠাকুর 
স্বচ্ছন্দে তাহার এই “কেল্লাতে যাইতেন এবং তাহার শুভাগমন-সংবাদে 
ভক্তগণও সম্মিলিত হওয়ায় গৃহখানি প্রায়ই আনন্দমুখরিত থাঁকিত। 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পর বাটাতে আগমনপূর্বক ঠাকুর তথার 
একাঁধিক দিন বাস করিয়াছিলেন € 'কথামৃত, ৪২৩) । ইহ" বলরামের 

প্রতি ক্ুপারই নিদর্শন; কারণ সুস্থাবস্থায় তিনি কখনও কলিকাতা 
রাত্রিবাস করিতেন না । পরে গলরোগে আক্রান্ত হইর! তিনি এই 

নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন । এ সময়েও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 

যে, ডাক্তারের পরামর্শে ভক্তগণ যখন ঠাকুরকে কলিকাতায় রাখিয়া 

চিকিৎসা করাইবার উদ্দেশে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখাজি স্টাটের ক্ষুত্র 

একখানি বাটা ভাড়। করির়। তাহাকে তথায় লইয়া! আসিলেন, তখন 



২০৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মাঁলিকা 

ভাগীরখী-তীরে কালীমন্দিরের প্রশস্ত উগ্ভানের মুক্ত বায়ূতে থাকিতে 

অভ্যস্ত ঠাকুর প্র স্বপ্নপরিসর বাঁটাতে প্রবেশ করিয়াই উহাতে বাস করিতে 

পারিবেন না বলিয়৷ পদব্রজে ভক্তবর বলরাম বস্থুর ভবনে চলিম্না গেলেন 

এবৎ বস্থ মহাশয়ও তাহাকে সাদরে গ্রহণপুর্বক যতদিন মনোমত বাসস্থান 

না পাওয়! যায় ততদিন স্বগৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন । এইরূপে এ 

সমরে ঠাকুর সাহলাদে এ বাঁটাতে সপ্তাহথানেক বান করিয়াছিলেন । 
এই কয়দিন বলরামভবন ভক্তগণের অবিরাম গমনাগমনে আনন্দধামে 

পরিণত হইয়াছিল এবং সে আনন্দবর্ধনে নিরত ঠাকুরেরও ক্ষণমাত্র 
বিআাম ছিল ন1। 

শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিধ লীলাস্বতিবিজড়িত এই গৃহখানির পবিত্রতা স্মরণ 

করিয়। “কথামুত”-কাঁর লিখিয়াছেন-_“ধন্ত বলরাম! তোমারই আলয় 

আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে! কত নৃতন ণৃতন ভক্তকে 

আকর্ষণ করিয়। প্রেমডোরে বাধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন 
__যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বরের 
কালীবাটাতে বসে বসে কাদেন__নিজের অস্তরগ্গ দেখবেন ব'লে ব্যাকুল ! 

"মাকে বলেন, “'""ষ্দি না আসতে পারে, তা হ'লে মা, আমায় 

সেখানে লয়ে যাঁও--*. / তাই বলরামের বাড়ি ছুটে আসেন। 

"যখন আসেন, অমনি নিমন্ত্রণ করতে বলরামকে পাঠান- বলেন, “যাঁও, 

নরেন্্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ ক'রে এস 1” "-এইখানেই 

কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের খেল হইয়াছে” ১ম ভাগ, ২২৩ পৃঃ)। 
স্বামী অদ্ভুতানন্দের মতে এই গৃহে ঠাকুর শতাধিকবার আসিকাছিলেন। 

এইরূপে বহুধা পবিত্রীক্ৃত এই ভবনটি পরে রামকৃষ্ণসজ্ৰে “বলরাম-মন্দির, 

আযাথ্য! প্রাপ্ত হয় এবং মহা পুণ্যতীর্ঘে পরিণত হয় । র 

বলরামের উপর ঠাকুরের অপূর্ব ভালবাস ও বিশ্বীসপুণ নির্ভরতা ছিল 
বলিয়াই তিনি একসময়ে নিজ মানসপুত্র রাখালকে স্বাস্থ্যলীভের জন্য 



বলরাম বন্থ্ ২০৭ 

তাহার সহিত বুন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন ( সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ )। এত্ডিন্ন 

অন্যান্ত সময়েও ঠাকুরের ভক্তবুন্দ বন্গু মহাশয়ের কলিকাতার গৃহে, 

বুন্দাবনের '“কুঞ্জে অথবা পুরীর আবাসে নিঃসঙ্কৌোচে বাস করিতেন । 

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ঠাকুরের দ্রেহত)গের পরে বিভিন্ন সময়ে প্র তিন 

স্থানে বাস করিয়াছিলেন । বস্ততঃ ঠাকুর ও ঠাকুরের জনের নানাভাবে 

সেবা করিয়াও যেন বলরামের আঁশ। মিটিত না। কিন্তু তীাহাঁর আয় 

অপ্িক ছিল না-_নিতাস্ত পরিমিত মাঁসহারার উপর নির্ভর করিতে 

হইত ; সেজন্য হিসাব করিয়া চলিতেন বলিয়। অনেকে তাহাকে ব্যায়কু্ 
মনে করিতেন । ্রীরামকুষ্ণ ইহা জানিতেন, কিন্তু তদ্দপেক্ষাও অধিক 
জানিতেন ভক্তের অনুরাগপূর্ণ হৃদয় । সুতরাং বলরামের কার্পণ্যের 
কথার তিনি আমোদমাত্রই করিতেন এবং সে অনাবিল রসিকতায় 

বলরামের প্রতি তাহার প্রীতিই অধিকতর প্রকাশ পাইত--এ যেন 

আপনার স্নেহপাত্রের দোঁষগুণ সমস্ত লইয়াই আহলাদ প্রকাশমাত্র ! 
ৃষ্ান্তস্বর্ূপ বলা যাইতে পারে বে, নরেন্দ্র যখন একদিন (১৪ জুলাই, 

১৮৮৫) বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকর্তক গান গাহিতে আদিষ্ট হইয়! 
বলিলেন, “যন্ত্র নাই, শুধু গান |” তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “আমদের, 
বাছা, যেমন অবস্থা! এইতে পার তো গাও! তাতে বলরামের 

বন্দোবস্ত ! বলরাম বলে, "আপনি নৌকা করে আসবেন, একাস্ত না৷ হয় 

গাঁড়ি করে আসবেন 1." খাট দিয়েছে_-আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে 
নেবে ।” এইবূপ কথ শুনিয়। ভক্তের! সকলে হাসিতে লাগিলেন । ঠাকুর 

বলিয়। যাইতে লাগিলেন, “তারপর রাম খোল বাঁজাবে, আর আমবা 

নাচবো রামের তালবোধ নাই (সকলের হাস্য )। বলরামের তাব__ 
আপনার! গাও, নাচ, আনন্দ কর 1” ( কথামৃত”, ৪র্থ ভাগ, ২৬০ পৃষ্ঠা )। 

বলরামের এই আপাত-ককপণতার আর একট দিকও ছিল-_তিনি স্বয়ং 
কষ্টে বাস করিয়াও সাধূসেবার জন্য অর্থসঞ্চয় করিতেন । তাই লাটু যখন 
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একদা তাহাকে শ্বপ্পপরিসর শয্যায় শুইতে দেখিয়া প্রশস্ততর বিছ্ান! 

ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন, তখন বলরাম কহিলেন, “মাটির দেহ মাটিতে 

মিশবে ; কিন্ত বিছানার পয়স৷ সাধুসেবায় লাগবে 1” 

বলরামের আত্মীয়স্বজন অনেকেই ক্রমে ঠাকুরের নিকট আপিয় 

পড়িয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু শটুকুমাত্র বলিলেই 

বলরাম-পরিবারের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়| হইল ন।। বলরামের বহু আত্মীয় 
শুধু ভক্ত ছিলেন না, ঠাকুরের অতি ঘনিষ্ট পার্ষদমধ্যে পরিগণিত ছিলেন । 

বলরামের শ্তালক শ্রীযুক্ত ধাবুরামই আমাদের স্পরিচিত স্বামী প্রেমানন্দ ) 
তিনি ঈশ্বরকোটির অন্তভূক্তি। বলরামের সহধমিণী শ্রীযুক্ত1 কষ্ণাভাবিনী 

সম্বন্ধে শ্রীরামরুষ্চ একদিন বলিয়াছিলেন, তিনি “শ্রীমতীর (রাধারানীর ) 

অষ্টসখীর প্রধান11” ভাবিনী ঠাকুরানীর যত্বেই সপার্ধদ শ্রীরামরুষ্ের 

বলরাম-ভবনে সেবাদির সুব্যবস্থা! হইত। বলরামের ভ্রাতা হরিবল্লভবাবুর 
সহিত পাঠক পূর্বে পরিচিত হইয়াছেন । পিত। রাধামোহন বন্থ মহাশয় 

বঙবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে জীবন ধন্ত করিয়াছিলেন । শ্রীরামরুষ্ণের 
কুপামুগ্ধ বলরাম ধর্মপ্রাণ পিতাকে এই অমৃতপানে বঞ্চিত রাখা অনুচিত 

মনে করিয়া তাহাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধ বন্ধু 

মহাশয়ও এই স্থযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন । বলরাষের তিনটি 
সন্তান__ভুবনমোহিনী, রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী | প্রথম কন্তা ভুবনমোহিনী 

১৮৯৪-এর শেষভাগে দেহত্যাগ করেন । ইহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের 

দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন এবং আজীবন ভক্তসেবার ধারা অব্যাহত 

রাখিয়াছিলেন । ফলতঃ এইরূপ একটি সমপ্রাণ ভক্তপরিবার জগতে ছুর্লভ । 

শ্রীরামরুষ্চ ইহাদের ভক্তিতে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, একবার ভাবিনী 

ঠাকুরানীর অন্গখের সংবাদ পাইয়া তিনি শ্রী্রীমাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে 
কলিকাতায় গিয়া! রোগিণীকে দেখিয়া আসিতে বলেন । লজ্জাশীল] মাতী- 
ঠাকুরানী ভাবিলেন বে, কোন যান ব্যতীত যাওয়া অনুচিত হইবে ; কারণ 
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পল্লীগ্রামে পদ্ত্রজে চলা তাহার অভ্যাস থাকিলেও মহানগরীর রাজপথে 

তিনি এ্ররূপে চলিলে ঠাকুরের হূর্নামহইবে । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও বান 

পাওয়া গেল না। ঠাকুর উহা শুনিয়া! একটু যেন বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, 
“কেন? তুমি ছেঁটে যাবে! আমার বলরামের সংলার ভেঙ্গে বাচ্ছে, আর 

তুমি যান গেলে না বলে যাবে না?” বাহ হউক, একখানি পালকি 

সংগৃহীত হওয়ার শেষ পর্যন্ত মাতাঠাকুরানী উহাতে করিয়াই বলরাম-মন্িরে 

গেলেন । ঠাকুর যখন শ্তামপুকুরে তখনও মাঁতাঠাকুরানী সেখান হইতে 
একবার পদ্বব্রজে পীড়িত ভাবিনী ঠাকুরাঁনীকে দেখিতে গিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের যখন কাশীপুরে যাঁওয়া স্থির হইল, তথন ব্যানির্বাহসম্বন্থে 
প্রশ্ন উঠিল। গোপালচন্দ্র ঘোষের বাঁড়ির ভাঁড় ৮০ টাঁকা, এতদ্ব্যতীত 

অন্য খরচও প্রচুর__গবীব ভক্তের! এত টাক কোথান্ন পাবেন ? তাই 
ঠাকুর স্থরেন্রনাথ মিত্রকে ভাড়ার টাক। দিতে বলিলে তিনি সাঁনান্দে সম্মত 

হইলেন ৷ পরে বলরামের দিকে ফিরিয়! ঠাকুর বলিলেন বে, তিনি টাধার 
খাঁওর়। পছন্দ করেন না, অতএব বলরাম যেন খাওয়ার খরচট। দেন । 
বলরামও মহাঁনন্দে স্বীকৃত হইলেন । 

ঠাকুরের অবর্শনের পর তাহার ত্যাগী সন্তানগণ অনেক বিষধেই 

বলরামবাবুর উপর নির্ভর করিতেন | চিকিৎসাদিব্যপদেশে বা অন্ান্য 

কারণে ত্যাগী যুবকগণ প্রায়ই তাহার গৃহে অবস্থান করিতেন । বস্থতঃ 

সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন মঠের অক্ুত্রিম বন্ধু। বরাহনগর মঠের আদিম 

অবস্থায় বলরামবাবু একদিন মঠে গিয়া দেখিলেন মঠের ভ্রাতা! শুধু, 
শীকভাত খাইতেছেন। অমনি গৃহে ফিরির! তিনি গৃহিণীকে বলিলেন 
যে, তিনিও সেদিন তণ্ভিন্ন কিছু গ্রহণ করিবেন না। গৃহিণী ভাবিলেন 

অন্বলের পীড়ার জন্য তিনি এরূপ করিতেছেন; কিন্তু বস্তু মহাশর 

জানাইলেন যে, মঠের সাধূদের অবস্থা দেখিয়া অন্ঠ ব্যঞ্জনাদিতে তাহার 
আর রুচি নাই। অতঃপর তিনি ঠাকুর-ষেবার জন্য প্রত্যহ এক টাক 

১৪ 
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দিতেন এবং শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি যেন 

মঠের সব সংবাদ তীহাকে দ্বেন। এতদ্যতীত মঠের পাঁচকের নিকট 

সংবাদ লইয়াও তিনি সব অভাব দূর করিতেন। তিনি বখন শেষবার 

শষ্যাগ্রহণ করেন, তখন এই-সব কথ! স্মরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ 

অবিলম্বে কাশী হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসেন এবং স্বামী শিবানন্দ 

প্রভৃতি তাহার সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু ভবিতবা কে থণ্ডাইবে ? 

ঠাকুবের অপর বহু ঘনিষ্ঠ পার্ষদের ন্যায় বলরামও অন্ন বরসে দেহ ত্যাগ 

করিলেন €( ১ল: বৈশাখ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ : ১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০ খ্রীঃ )। 
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মাষ্টার মহাশয় 



মাস্টার মহাশয় 

শ্রীযুত্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বপ্রণীত '্রীস্রীরা মকৃষ্ণচকথামৃতে” শশ্রীম», 
“মাস্টার”, "মণি” “মোহিনীমোহন” বা একজন ভক্ত” ইত্যাদি ছদ্ম নাম 
বাঁ অসম্পূর্ণ পরিচয়ের আবরণে আপনাকে গুপ্ঠ রাখিতে চেষ্টা করিরাও 

বার্থকাম হইয়াছেন; কারণ তাহার অনুপম কীত্তিসৌরভ আপনা 

হইতেই সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে । ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামরুঞ্জের প্রথম 

দর্শনলাভকালে তিনি মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের গ্ঠামবাজারস্থ শাখার 

গ্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন । শ্রীরামকুষ্ণভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিত 

বাখাল, বাবুরাম, স্থাবোধ, পুর্ণ, তেজচন্ত্র, পণ্ট,, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রস্ততি 
বিভিন্ন সমরে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইজন্য তিনি “মাস্টার, 

মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন; এমন কি, ঠাকুরও তাহাকে কখন 

মাস্টার বলিয়! অভিহিত করিতেন । 

“ক্থামৃতে'র আদিতে শ্রীমনস্তাগবত হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধত 

হইয়াছে__ 
তব কথামৃতৎ তণ্তজীবনং কবিভিরীড়িতৎ কলমষাপহম্ । 

শরবণমঙ্গলৎ শ্রীমদাততং ভূবি গৃণস্তি তে ভূরিদী জনাঃ ॥ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামত প্রচারপূর্বক মাস্টার মহাশয় সত্যসত্যই শত সহস্র 
ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তির গৃহপাঁর্থে অমৃতের ধারণ প্রবাহিত করাইয়া সর্বোন্তম 

ফলদ্রানের অধিকারী হইয়াছেন। পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রস্থখানি 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার সহজ সাবলীল গতি, ভাবের গান্তীর্য, স্বল্প কথার 

সজীব চিত্রাঙ্কন, সর্বজনীন সাহাভূতি অসীম উদ্দারতা ও অবাধ অন্তূ্টির 

স্থুনির্বল দর্পণরূপে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে উচ্চাসন আধিকারপূর্বক 
লেখককে অমর করিয়াছে । একটি জীবনের পক্ষে ইহাই বথেই হইলেও 
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মাস্টার মহাশয় ইহাতেই সন্থষ্ট না থাকিরা স্বীয় চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপূর্ণ 
মৌখিক উপদেশপ্রভাবে শত সহ দুর্বল ধর্মপথচাঁরীর সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ» 

জীবনের উজ্জল আলোক তুলিয়া ধরিয়া এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পৃহা! 
জাগাইয়াছেন। তিনি যখন কথ বলিতেন, তখন অতুলনীয় স্থৃতিশক্তির 
দ্বাব। পরিপুষ্ট কবিত্বপুর্ণ বর্ণনার গুণ শ্রীবামরুষ্ের শেষ করেকটি বৎসরের 

চিত্র শ্রোতাদের সন্মুথে সচল হইরা৷ উঠিত; ঠাকুরের পৃত-সঙ্গলাভে ধন্ত 
দিবসগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে এ চিত্রসমূহ সমুজ্জল হইয়া এক 
অলৌকিক পরিবেশের স্ষ্টি করিত 'এবং সমাগত ধর্মপিপাস্থৃদিগকে 

অবলীলাক্রমে সেই সজীব পুরাতন লীলাক্ষেত্রে উপস্থাপনপূর্বক শান্তি ও 

বিশ্বাসের শ্রত্র পুণ্য জ্যোতিতে অবগাহন করাইত। মাস্টার মহাশয় 

সর্বদাই যেন দক্ষিণেশ্বব ও কামাবপুকুরেব স্বৃতিরাঁজ্ বাস করিতেন এবং 

বাহিরের যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, উহা সেই রাজ্যেরই 
কোন ঘটনার চিত্র উদ্বোধিত করিয়া তাহাকে উহারই সহিভ বিজড়িত 

অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিত । শ্রোত! আসির়| বে-কেনি 

বিষয়েরই প্রশ্ন করুক না! কেন, অমনি উত্তরচ্ছলে তিনি জীবন্ত ভাষার 
শ্রীবাঁমক্কষঞ্চ-চরিত্রের কিরদংশ তাহাব সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন | ১৯৩২ 
্রীষ্টাব্ের ৪51 জুন দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ এই স্বেচ্ছাধৃত্র ব্রতই 
উদ্যাপন করিয়া ছিলেন । 

১৮৫৪ খ্রীষ্টার্ধের ১৪ই জুলাই (১২৬১ বঙ্গাব্দের ৩১শে আধা) শুক্রবার 
নাগপঞ্চমী দ্বিবসে মহেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিমুলিয়1 পল্লীস্থ শিবনারায়ণ 

দাস লেনের পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। ইহার কিছুকাল পরে তাহার পিত! 

প্রীমধুহ্দন গুপ্ত ১৩।২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের গৃহখা নি ত্রপূর্বক 
তথায় চলিপ্না আসেন । গৃহুখানি অন্যাবধি বর্তমান এবং এ অঞ্চলের “ঠাকুর 

বাড়ি” বলিয়। পরিচিত ৷ গিত1 মধুহ্দন এবং মাতা স্বর্ণময়ী উভরেই 
সরলতা, মধুর ব্যবহার এন্ষর্স নিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাহাদের 
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চাঁরিটি পুত্র ও সমসংখ্যক কন্ঠার.মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন তৃতীয় সন্তান । 

মাতার স্নেহ ও সদগুণরাশি মহেন্ত্রকে চিরজীবন মাতৃভক্ত করিয়াছিল । 
মাতার সহিত তাহার যে বহু অপুর্ব শৈশবস্থৃতি বিজড়িত ছিল, তন্মধ্যে 

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | একদিন চরি বৎসরের বালক মহেঞ্্র মাতার 

সহিত নৌকাঁধোগে মাহেশের রথদর্শনে যান। প্রত্যাবর্তনকালে সকলে 
দৃক্ষিণেশ্বরে ৬ভবতারিণীর দর্শনমানসে টাঁদনীর ঘাঁটে নামিয়! যখন নব- 

নিমিত উগ্ভান ও মন্দিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথন কালী- 

মন্দিরের সম্মুথে অবস্থিত বালক অকন্মাৎ আপনাকে জননী হইতে বিচ্যুত 
দেখিয়! কাঁদিতে থাকে । অমনি শ্রীমন্দির হইতে নির্গত এক সৌম্যমুতি 

ব্রাহ্মণ তাহার মন্তকে হস্তস্থাপনপুর্বক সান্বন। প্রদান করিলে বালক সমস্থ 

হইয়া নিমিমেষনয়নে তাহাকে দেখিতে থাকে । উত্তরকালে মাস্টার 

মহাশয় এই পুর-ষপ্রবর সম্বন্ধে বলিতেন, “হয়তে" বাঁ ঠাকুরই হবেন ; কারণ 

তাঁর কিছুদিন (চার বৎসর ) আগে রানী রাসমণি দ্বক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি 
প্রতিষ্ঠী করেছেন এবং ঠাকুর তখন মা কালীর পুজকপদে রয়েছেন ।” আর 

একবার পাচ বৎসর বয়সে মাতার সহিত এক ন্ুবুহৎ ছাদে অবস্থানপৃর্বক 

অসীম নীলাকাশ দর্শন করিতে করিতে তাহার মনে অনস্তের উদ্দীপন! 

জাগিয়াছিল। বৃষ্টির সময় মহেন্দ্র নিস্তব্ধ পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মান থাঁকিয়! 

নিঝুম বাঁরিপাঁতের মধ্যে অঙীমের চিন্তায় মগ্ন হইতেন । কাঁলীঘাটের 

ছাঁগবলি তাহাঁকে ব্যথিত করিত । মাতার সহিত উহ দশনাস্তে মনে মনে 

প্রতিজ্ঞা করিয়া।ছলেন যে, ভবিষ্যতে উহা! বন্ধ করিতে হইবে । কিন্তু 

ভবিষৎ যখন আসিল, তখন পরিণতবয়স্ক মাস্টার মহাশয়ের চিন্তাধারায় 

আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; সুতরাং আর কিছুই করা হয় নাই। 

ল্েহময়ী জননী তাহাকে কৈশোরেই ফেলিয়। চলিয়া! যান । সেদিন মহেন্দ্র 

অশ্র-বিসর্জন করিতে করিতে নিদ্রীভিভূত হইয়া স্বপ্পে দেখিলেন, জননী 

সন্েহে বলিতেছেন, “আমি এযাবৎ তোকে লালন-পালন করেছি, পরেও 
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তাই করব; তবে তুই দেখতে পাবি না” জগদম্বা পরে সত্যসত্যই 
তাহার লালনের ভার লইয়াছিলেন । 

মহেন্্রনাথের জীবনে একটা। এক-টানা৷ ধর্মভাব সর্বদাই পরিস্ফুট ছিল । 
শ্রীবামকুঞ্ যখন তাহাকে একদিন জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার আশ্বিনের 

ঝড় ( ৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪ ) মনে আছে?” তখন মহেন্দ্র উত্তর দিলেন, 

“আজ্ঞে হী ! তখন খুব কম বয়েস-_নম্ দশ বৎসর বরস-_এক ঘরে একল। 

ঠাকুরের ডাকছিলাম 1” কোন দ্বেবমন্দিরের পার্থ দিয়া গমনাগমনকালে 

তিনি সসন্বমে দণ্ডায়মান হ্ইয়! প্রণাম করিতেন । হুর্গীপুজার সমর 
দীর্ঘকাল ভক্তিভরে প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন। যোগাঁদি 
উপলক্ষে অথবা তীর্থযাত্রাবাপদেশে কলিকাতায় সাধুলমাগম হইলে তিনি 
তাহাদের দর্শন-ম্পর্শনাদির জন্ত আকুল হইতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 

সানন্দে বলিতেন যে, এই সাধুসঙ্গ-স্পৃহীই তাহাকে এককালে সর্বোন্তম 
সাধু শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আনরনপুর্বক জীবন সার্থক করিয়াছিল । বিগ্ভালর 
ও কলেজ পাঠের সমর তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্শ্রীচৈতন্ত- 

চরিতামুত” ইত্যাদি গ্রন্থের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন ৷ পাঠ্যগ্রন্থে ও 

ধর্মভাবোদ্দীপক অংশগুলি তিনি মনে করিয়া রাখিতেন। “কুমারসম্ভবে” 

যেখানে শিবের ধ্যানবর্ণনাচ্ছলে বল হইয়াছে যে, গুহাভ্যন্তরে মহাদেব 

সমাধিমগ্ন, আর গুহাদ্বারে নন্দী বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান থাঁকিয়। সকল জীব ও 

সমস্ত প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতা বন করিতে আদেশ দিতেছেন__ 

আর সে অলঙ্ঘ্য নির্দেশে বৃক্ষ নিষম্প, ভ্রমর গুঞ্জনহীন, বিহগকুল মুক, 

পশবুন্দ নিশ্চঙ্ন এবং সমগ্রকাঁল নিস্তব্ধ হইয়া! রহিয়াছে ; অথবা! "শকুস্তলা*র 

যেখানে কণুমুনির আশ্রম বণিত হইয়াছে; কিংবা “ভীষ্রকাব্যে' যেখানে 
রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কাবধার্থে বিশ্বামিত্রের বজ্ঞভূমিতে আগমনপুর্বক তত্রত্য 

বৃক্ষলতাদিকে বজ্ঞধূমে কজ্জর্নবর্ণে রঞ্জিত দেখিতেছেন-__সেই-সব স্থল তিনি 
মুখস্থ করিয়। রলাখিতেন | 'শ্রীচৈতন্তচরিতামূত” সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, 
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“ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমি পাগলের মতো এ বই পড়তাম 1৮ 
বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টের সহিত তিনি এতই সুপরিচিত ছিলেন যে, 

পরে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্য বুঝাইবার জন্ত বাইবেলের বাক্য অনর্গল উদ্ধত 
করিতে থাকিতেন। আইন-অধ্য়নকালে তিনি মনু ও যাজ্ঞবন্ধযাদি স্থৃতি 
হইতে হিন্দুদের সমাজনীতির মর্ষকথ]। শিখিরা লইয়াছিলেন ; তাই পরে 
বলিতেন, “ওকালতি কর আর নাই কর, আইন পড়ো; কারণ তাতে 

খধষিদের আচার-ব্যবহার নিয়ম-কানুন অনেক জানতে পারবে 1” 

বিগ্ভালয়ে বুদ্ধিমত্তার জন্য মহেন্দ্রনাথের স্থনাম ছিল। তিনি দ্বিতীয় 

স্থান অধিকারপূর্বক হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিক-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । 
এফ. এ. পরীক্ষায় তাহার স্থান ছিল পঞ্চম । অতঃপর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাবে 

তিনি তৃতীয় স্থান অধিকারপূর্বক প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে 
উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থার তিনি দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজী, 

সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোযোগসহকারে আয়ত্ত করেন। ইতরেজী'র 

অধ্যাপক টনি সাহেবের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। 

কলেজের পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি শ্রীযুক্ত ঠাকুরচরণ সেনের 
কন্তা৷ এবৎ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের তন্মীসম্পর্কীয়! শ্রীমতী নিকুঞ্জদেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন €(১৮৭৩)। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশান্তে তাহার অধ্যয়ন 

আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইতেছিলেন ; কিন্ত সংসারের আয়বুদ্ধির প্রয়োজনে তাহাকে এ সন্কল্ন 

ত্যাগপুর্বক সওদাগরি অফিসে চাকরি লইতে হইল । পরে অধ্যাপনা" 
কার্ষে ব্রতী হইয়! তিনি বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষকের পর 

শোভিত করেন কিংবা বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন । অনেক 

সময় একই কাঁলে একাধিক শিক্ষায়তনে কার্ষে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি 

পালকিতে যাতায়াত করিতেন। ছাত্রগণ তাহার গান্তীর্য, ধর্মভাঁব ও 

সহজ অধ্যাপনাপ্রণালীতে আকৃষ্ট হওয়ায় পাঁঠকালে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য 
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তাহাকে বুথ শক্তিক্ষয় করিতে হইত না। বস্তৃতঃ কার্ষে তিনি সুযশ 

অর্জন করিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পুর্বে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তার 

আকৃষ্ট হইয়া! সমাজ-মন্দিরে এবং “কমল কুটার” প্রসূতি স্থানে যাইতেন। 
শ্রীরামরুঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর তিনি কেশবের এপ্রকার 

আকর্ষণশক্তির কারণনির্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “ওঃ! তাঁকে যে এত 

ভাল লাগত এবং দেবতা ব'লে মনে হ'ত তার কারণ তিনি তখন 

বন্ধবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের 

অধুতময় উপদেশগুলি তার নাম উল্লেখ না ক”রে প্রচার করছেন ।” 

স্রীরামকুক্চে প্রথম পরিচয় তিনি ব্রাহ্মসমাঁজে সুপরিচিত ও নিজের 

আত্মায় শ্রীযুক্ত নগেক্রুনাথ গুপ্তের নিকট ১৮৮১ খ্রীষ্টাবৰে পাইয়াঁছিলেন। 

ইতোমধ্যে বিবাহের স্বন্নকাল পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাংসারিক 

ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ত হওয়ায় উহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য মহেন্দ্রনাথ 

১৮৮২ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের একদ্িবস বরাহনগরে ভগ্মীপতি 
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র ধবিরাজের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই বাটীতে 

অবস্থানকালে তিনি এক সায়াহ্নে (২৬শে ফেব্রুয়ারী ) শ্রীযুক্ত সিছ্ধেশ্বর 

মজুমদীরের সাহত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ভ্রমণ করিতে গিয়া 

দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়। ভগবতপ্রসঙ্গে 
রত আছেন। সুন্দর দেবালয়ের পবিত্র আবেষ্টন। সম্মুখে ঠাকুর যেন 

গুকদেবের স্ায় ভাগবত বলিতেছেন কিংবা। জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ বেন 
বামানন্দ, স্বরূপার্দি ভক্তসঙ্গে বসিয়। ভগবৎগুণকীর্তন করিতেছেন। 

ইহা ছাড়িয়া! অন্থাত্র বাওয়া চলে না; তথাপি মাস্টার মহাশয়ের কুতুহলী 
কবিস্লভ মন দেবোগ্যানের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্য তাহাকে বাহিরে 

লইয়! চলিল | উ্ভানপর্যবেক্ষণাস্তে তিনি পুনর্বার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া 
বসিলেন । অচিরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঠাকুর অন্যমনস্ক 
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হুইতেছেন দেখিয়া! মাস্টার ভাবিলেন, “ইনি ঈশ্বরচিন্ত। করিবেন” ; অতএব 
বিদায় লইলেন ৷ গমনকাঁলে ঠাকুর বলিয়া দিলেন, “আবার এসো 1৮ 

দ্বিতীয় দর্শন হইল সকালবেল! আটটায় । ঠাকুর পুনঃ তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞাসান্তে অবিবাহিত জীবনের প্রশংসা করিতে করিতে জানিতে 
চাহিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিনী। মাস্টার কহিলেন, “আজে 

ই]!” অমনি ঠাকুর স্বীয় ভ্রাতুক্পুত্রকে ডাকিয়া সবিম্মন্ে বলিলেন, “ওরে 

রামলাল, যাঁঃ বিয়ে করে ফেলেছে!” তারপর তিনি প্রশ্ন করিয়। 

জানিলেন যে, মাস্টারেব একটি ছেলেও হইয়াছে । উভয় ক্ষেত্রে ঠাকুরের 

প্রতিক্রিরাঁদর্শনে মাস্টার মহাশয়ের প্রতীত্বি হইল যে, এযাঁবৎ যদ্দিও 
তিনি ধর্ণচর্চা ও উপাসনাদি করিয়াছেন, তথাপি আদর্শ ধাথ্িকের দৃষ্টিতে 
তিনি জাগতিক স্তরের অধিক উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। এইরূপে 

তাহার অভিমান প্রতিপদে চূর্ণারুত হইতে গাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে 

সম্পূর্ণ উৎসাহশূন্ত না করিয়া যেন সান্বনাচ্ছলেই বলিলেন, “দেখ, 
তোমার লক্ষণ ভাল ছিল- আমি কপাল চোখ ইত্যার্দি দেখলে বুঝতে 
পারি।” ইহাতে কিঞ্চিৎ আস্ত হইলেও মাস্টার মহাঁশয়কে শীঘ্রই 
আরও কয়েকটি আঘাতে অন্পূর্ণ অবনত হইতে হইল । ক্যান্ট, হেগেল, 

হার্বার্ট স্পেন্নার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদের সহিত 

স্থপরিচিত মাস্টার মহীশয়ের ধাবণা ছিল বে, মানবজীবনের বৃদ্ধিই 

সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত এবং বাহার বিষ্ালাভ হইয়াছে, সেই প্রকৃত জ্ঞানী । কিন্ত 
আজ সেরূপ শিক্ষাহীন ঠাকুরের নিকট তিনি জানিলেন, ঈশ্বরকে জানাই 
জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। অমনি আবার প্রশ্ন হইল, তিনি সাকাবে 

বিশ্বাসী কিংবা নিরাকারে? মাস্টার বলিলেন, তাহার নিরাকার ভাল 

লাঁগে। ঠাকুর জানাইলেন যে, নিরাকারে বিশ্বাস থাকা উত্তম বটে, 
তবে সাকারও সত্য । এই বিরুদ্ধ বিশ্বাসঘ্বয় কিরূপে সত্য হইতে পারে, 

তাহার নির্ণয়ে অসমর্থ মাস্টার মহাশয়ের অভিমান তৃতীয়বার চূর্ণ হইল 
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কিন্ত ইহাতেও শেষ হইল নাঁ_-তিনি আবার শুনিলেন যে, মন্দিরের 

দেবী মুন্মরী নহেন, চিন্মরী! মাস্টার তখনি বলিয়া উঠিলেন যে, 
তাহাই যদ্দি সত্য হয় তবে ধাহার! প্রতিমায় উপাসন1 করেন, তাহাবিগের 

তো বুঝাইয়া দেওর! উচিত যে, বস্ততঃ মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নহে, 
প্রতিমায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া পূজা করা হয় মাত্র। অমনি 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, “কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল 
লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! যদি বুঝাঁবার দরকার হয়, 

তিনিই বুঝাবেন। তোমার মাথা-ব্যথা কেন? তোমার নিজের যাতে 

জ্ঞানভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।” মাস্টারের অভিমানের সৌধ একেবারে 
ভূমিসাৎ হইল। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম অনুভূতির বন্ত__বৃদ্ধি ততদূর 

অগ্রসর হইতে পারে না; বুদ্ধিরূপ হূর্বল যন্ত্রসাহায্যে নিগুণ নিরাকাব 

বরহ্মতত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না এবং তাদৃশ তত্বলাভের জন্য তন্বদর্শী 
সাধুদের সঙ্গ অত্যাবস্তক-_তদ্বতীত অতি মাজিত বুদ্ধিও আমাদিগকে 

তগবতসকাশে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে 
আপনাকে শ্রীরামকৃষ্চচরণে ঢালিয়া দির] গৃহে ফিরিলেন । 

আরও কিছুদ্দিন বরাহনগরেই অবস্থানের সুযোগে মাস্টার মহাশর 
উপযু'্পরি কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিয়া অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্তরঙ্গ-সমাজের অঙ্গীভূত হইলেন এবং ঠাকুরের ও মাস্টারের প্রতি কার্ষে 
ও কথায় এ অন্তরঙ্গ সহজ ভাবেরই প্রকাশ হইতে থাকিল। এইরূপ প্র 
বৎসর ৫ই মার্চ মাস্টার মহাশয় শ্রীরামরুষ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র 

ঠাকুর সকৌতুকে সমবেত বালক ভক্তদ্িগকে বলিলেন, “রে আবার 
এসেছে 1” বলিয়াই অহিফেনের দ্বারা বশীকুত একটি ময়ূরের গল্প 
বলিলেন_র ময়ূরকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আফিম দ্বেওয়া হইত এবং 
মমূরেরও এমনি মৌতাত ধরিয়াছিল যে, সে প্রত্যহ ঠিক সময়ে একই স্থানে 
উপস্থিত হইত। মাস্টার মহাশয়ের সত্যই তখন মৌতাত ধরিয়াছে । 
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তিনি গৃহে বসিয়া দক্ষিণেশ্বরের চিন্তা করেন ; দ্বীঘ বিরহ অসহ্য বোধ 

হইলে ছুটিয় শ্রীগুরুপদে উপস্থিত হন। একবার বৈশাখ মাসের 
প্রচণ্ড রৌদ্রে পদ্ত্রজে ঘর্মাক্ত-কলেবরে মহেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে 

দক্ষিণেশ্বরে আগত দেখিয়া ঠাকুর বর্লিক়্াছিলেন, “এর মধ্যে (নিজের দেহ 

দেখাইয়।) কী একটা আছে যাঁর টাঁনে ইংলিশম্যানর1 (ইংরেজী: 

শিক্ষিতের। ) পর্যস্ত ছুটে আসে 1” এই টানের কারণ নির্দেশ করিয়? ঠাকুর 
একদিন মাস্টার মহাঁশরকে বলিয়াছিলেন, “তোমার এখানকার প্রতি এত 

টান কেন কলিকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও গ্রীতি 

হ'ল না, তোমার হ'ল কেন? এর কারণ জন্মাস্তরের সংস্কার |” আর 

একবার বলিয়াছিলেন, “দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অস্তর- 

বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে-__এসব তো! আমি 

জানি !” (“কথামৃত”, ৪1৯18 )। অন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলিরাছিলেন, “সাদ 

চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম-_-তার মধ্যে তোঁমায়ও 
বেন দেখেছিলাম” (এ, ২১১।২)। আরও পরিক্ষার কবিরা একসময়ে 

কহিলেন, “তোমায় চিনেছি-_-তোমার “চৈতন্ত-ভাগবত+-পড়া শুনে । 

তুমি আপনার জন, এক সম্ভা__যেমন পিতা আর পুত্র” (প্র, 81৮৯ )। 

, এবপ সংস্কারবান উচ্চাঁধিকারীকে ঠাকুর উপদেশ ও সাঁধনা-সহারে ক্রমে 

অনুভূতির উ্ধ্ধ হইতে উধ্বতর স্তরে তুলিয়! লইরা চলিলেন | ত্রিকালজ্ঞ 
ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের অন্তরের সহিত সুপরিচিত থাকায় তাহাকে 

সদগৃহস্থ হইবারই উপদেশ দ্বিতেন এবং তাহার মনে কখনও বৈরাগ্য 

আপিলে সংসারাশ্রমের উত্তম দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপুর্বক নিবৃত্ত 

করাইতেন। একদিন তাঁই জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, “সব ত্যাগ 

করিয়ে! না, মা। "সংসারে যদি রাখ, তো এক একবার দেখা দিস__ 

না হলে কেমন করে থাকব? এক একবার দেখ! না দিলে উৎসাহ 

হবে কেমন করে, ম1?- আচ্ছাঃ শেষে বা হয় করো ।” অপরাপর 
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দিবসে সংসারে কিরূপে থাকিতে হয় তাহার উপদেশ দ্রিততৈন, “ছেলে 

হয়েছে বলে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাক । তাদের জানিও 

যেন তুমি তাদের আপনার । ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার 

নও, তারাও তোমার আপনার নয়।”» “আর বাপের সঙ্গে প্রীতি করো। 

এখন উড়তে শিখে বাপকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম করতে পারবে না? ***মা 
আর জননী--যিনি জগতরূপে আছেন সর্বব্যাগী হয়ে, তিনিই জননী 1” 

“যে ঈশ্বরের পথে বিদ্ব দেয়, সে অবিষ্ভা স্ত্রী; **এমন স্ত্রী ত্যাগ করবে ৮ 

আবার একটু পরেই এইবপ কঠোব আদেশ শ্রবণে চিন্তাকুল মাস্টারের 

নিকটে গিয়া তত্বকথা শুনাইলেন, “কিন্তু যার ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁর 
সকলেই বশে আসে । :*-ভক্তি থাঁকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে 

পারে । সব কাঁজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে ৮» আর উপদেশ 

দ্বিয়েছিলেন, “ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদ1! করতে হয়। আর সৎসঙ্গ-_ 

ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে.হয়। সংসারের 
,ভিতর ও বিষর-কাঁজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না ।. 

মাঝে মাঝে নিরনে গিরে তার চিন্তা করা দরকাঁর। প্রথম অবস্থায় 

মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখী বড়ই কঠিন।” “ঈশ্বরে 
ভক্তি লাভ না ক'রে বদি সংসাঁব করতে বাও, তাহলে আরও জড়িয়ে 

পড়বে । .*'তেল হাতে মেখে তবে কাটাল ভাঙ্গতে হয়। .'"ঈশ্বরে 

ভক্তিবপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয় ।” 

ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে প্রধানতঃ শুদ্ধ! ভক্তিরই উপদেশ দিতেন । 

একদিন বলিলেন, “গ্ভাথ, তুমি বা বিচার করেছ, অনেক হয়েছে-_ আর 

না| বল, আর করবে ন।।” মাস্টার যুক্তকরে বলিলেন ; “আজ্ঞে, না|» 

মাস্টার স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। নৃত্যকাঁলে ঠাকুর একদিন তাহাকে 

টাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলপুর্বক আকর্ষণ করিয়! বলিলেন, “এই 
শালা, নাচ!” আর তাহাকে শিখাইয়াছিলেন সর্বদা ভগবদালাপ 
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করিতে । একদিন মাস্টার ও নরেন্দ্র বিগ্ভালরের ছাত্রদের নৈতিক 

অবনতির কথ! আলোচন] করিতেছেন জানিয়। মাস্টারকে বলিলেন, “এসব 

কথাবার্তা ভাল নয়__ঈশ্বরের কথা,বই অন্য কথ ভাল নর ।” এইরূপে 

সাধুসঙ্গ, নিজন-বাস এবং ভগবদীলাপনের সঙ্গে ব্যাকুলতার প্রয়োজন ও 

তাহার হৃদয়ে দৃঢাঙ্কিত কবিয়ী দিয়! ঠাকুর বলিম়াছিলেন, “খুব ব্যাকুল হনে 
কাঁঁলে তাকে দ্েখ| যাঁর ।” এইসব স্থলে ব্যাকুলহার উল্লেখ দেখি! 

এবং পুর্বে বিচার-বিষয়ে নিষেধবাঁকা শুনিয়া পাঠক যেন মনে করিবেন 

না যে, ঠাকুর মাস্টাব মহাঁশয়কে ভাবুকতার ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন | 

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের মনে বে বৃথা তর্ক প্রবণতা আমে এবং 

ভগবৎসন্বন্ধহীন বুদ্ধিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মে, মাস্টার মহাশয়কে 

তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া! ঈশ্বরাভিমুখ সফল বিচারে প্রবৃত্ত করাই 
ছিল ঠাকুরের প্রকৃত উদ্দেশ্ত । তাই তাহাকে বলিতে শুনি, “সঙ্গে সঙ্গে 
বিচার কর! খুব দরকার- কাঁমিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র 
বস্ত। টাকায় কি হয়? ভাঁত হর, ডাল হন *.'এই পর্যন্ত) 

ভগবানলাভ হয় না! তাই টাকা জীবনের (দস হতে পারে ন।, 

এর নাম বিচার । বুঝেছ %” 

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে বান, নীরবে সব শুনেন ও দেখেন এবং 

সমস্ত ব্যাপার ও পরিবেশটি স্থৃতিতে মুদ্রিত করির! গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে 

পূর্বাভ্যাসানুসারে দিনলিপিতে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে লিখির! 
রাখেন । এই প্রক'রেই যথাক।লে 'কথামৃতে”র স্থষ্টি হয় | 

মাস্টার মহাশয় প্রথমতঃ নিরাকারেই আসক্ত ছিলেন এবং ঠাকুর 

তাহাকে তদদন্ুরুপ উপদেশই দ্রিতেন। একবার মতিশীলের ঝিলে 
ক্রীড়ারত মতস্টগুলিকে দেখাইয়া তিনি বলিক্াছিলেন বে, নিরাকার খ্রদ্ধে 
এ্র্ধূপে মন নিমগ্ন রহিয়াছে বলিয়! চিন্তা করিতে হ্য়। মাস্টার সেই 

পথেই চলিতেছিলেন ; কিন্তু অবশেষে একদিন (২২শে অক্টোবর, ১৮৮২) 
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তিনি স্বীকার করিলেন, “আমি দেখছি, প্রথমে নিরাকারে মন স্থির করা 

সহজ নয়।” ঠাকুর অমনি উত্তর দিলেন, “দেখলে তো? তাহলে 

সাকার-ধ্যানই কর ন! কেন?” মাস্টার উহা অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্বক 
তীহারই নির্দেশানুসারে ধ্যানভজনাদি করিতে লাগিলেন । দক্ষিণেশ্বরে 
যাতায়াতও অধিকাঁধিক হইতে লাগিল; অবসরমত ছুই-চারি দিন তিনি 

সেখানে থাকিয়াও যাইতেন। এইরূপে ১৮৮৩ শ্রীষ্টাবের প্রায় সমগ্র 

ডিসেম্বর মাসটি তিনি শ্রীগুরুসকাশে বাপন করেন । 

এদ্দিকে সাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম কৃষঃ-সন্বন্ধে 

মাস্টার মহাশয়ের ধারণ! পরিবন্তিত হইতেছিল। ১৮৮৯ শ্রীষ্টান্দের মার্চ 

মাসে যে মাস্টাব মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিরাছিলেন, “এরূপ জ্ঞান ব৷ 

প্রেমভক্তি বাঁ বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি 

নাই)” তিনিই ১৮৮৩ খরীষ্টাবের জুলাই মাঁসে স্বীকার করিলেন, “আপনাকে 
ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন । অন্ত লোকদের কলে ফেললে তয়ের করছেন 

“-__বেমন আইন-অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে 7 আর তিনিই ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্দের 

জুলাই মাসে জানাইঢোন, “আমার মনে হয় যীতুপুষ্ট, চৈতন্য 'ও আপনি 
এক।” ঠাকুরের একটি উপদেশের আবৃত্তি করির! মাস্টার যখন বলিলেন 

যে, অবতার যেন একটি বড় ফাঁক, যাহার ভিতর দিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে 

দেখ! যাঁয়, ঠাকুর জিজ্ঞাস! করিলেন, “বল দেখি সে ফাকটি কী?” মাস্টার 

বলিলেন, “সে ফোকর আপনি ।” অমনি ঠাকুর তাহার গা চাপড়াইতে 

চাপড়াইতে বলিলেন, “তুমি যে এঁটে বুঝে ফেলেছ- বেশ হয়েছে !” 
শ্রীরাখকৃষ্চ বখন কাশীপুরে অসুস্থ, তখন মাস্টার কামারপুকুরদর্শনে 

গিয়াছিলেন। সঙ্গে গরুর গাড়ি থাকা সত্বেও তিনি বর্ধমান হইতে 

অধিকাংশ পথ পদত্রজে গিয়াছিলেন । সেই পথে সে সময়ে দশ্যুর উপদ্রব 

ছিল; তাই পথিককে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত । তখন মাস্টারের 
চক্ষে নবান্থুরাগের অঞ্জন-_দূর হইতে কামারপুকুর দেখিয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
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করিলেন , কামারপুকুরের পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই 

অভিবাদন জানাইলেন ; আর সর্বত্রই ঠাকুরের স্থৃতি বিজড়িত জানিয়া 
পুলকিতচিত্তে সবই দর্শন-্পর্শন করিতে লাগিলেন । রোগশয্যারর শায়িত 

ঠাকুর এই সমস্ত অবগত হইয়া একজন ভক্তকে বলিরাছিলেন, “দেখ, 
তার কি ভালবাসা! কেউ তাকে বলেনি, ভক্তির আধিক্যে আপনা 

থেকে এত কষ্ট সহা ক'রে এসব জায়গায় গিয়েছিল-_কারণ আমি সে 

সব জায়গায় বাতায়াত করতাম | এর ভক্তি বিভীষণের মতো । বিভীষণ 

মানুষ দেখলে ভাল করে সাজিয়ে পুজৌআরতি করত, আর বলত, 
এই আমার প্রতু রামচন্দ্রের একটি মৃতি।” আর কামারপুকুর হইতে 
প্রত্যাগত মাস্টাব মহাঁশয়কে বলিম়্াছিলেন, “কি করে গেলে ও-ডাঁকাতের 

দেশে? আমি ভাল হলে একসঙ্গে যাব |” সশরীরে একসঙ্গে যাওয়া 

অবশ্ত হয় নাই; কিন্ত মাস্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তিনি 
তাহাকে আরও আট-নয় বার কামারপুকুরে লইয়া গিয়াছিলেন। 

কামারপুকুরের প্রতি মাস্টার মহাশর একসময়ে এতই আকষ্ট হইয়াছিলেন 

যে, সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের আকাজ্ফা শ্রীপ্রীমায়ের নিকট নিবেদন 

করেন। মা কিন্তু সহাশ্টে বলেন, বাবা, গু-জীয়গা ম্যালেরিয়ার 

ডিপো-ওখানে থাকতে পারবে না।” অবশেষে মায়ের আদেশই 

প্রতিপালিত হইল। 
বাল্যের স্যার যৌবনেও মাস্টার মহাশর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, 

গান্তীর্য ও অসীমতার মধ্যে ভগবানের গোপন-হুস্তের আভাস পাইতেন। 

ঠাকুরের লীল্লাকালে তিনি একবার কাঞ্চনজজ্ঘা-শিখর দর্শনপুর্বক আনন্দে 

আধুত ও ভক্কিতে পুলকিত হন। প্রত্যাবর্তনের পর ঠাকুর তাই গ্রগ্ন 

করিয়াছিলেন, “কেমন, হিমালয় দর্শন করে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল £% 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত মাস্টারের তর্ক বাধাইয়! দির! মজ 

দেখিতেন। স্বভাবতঃ লাজুক মাস্টারের মুখে কিন্তু তখন কথ! ফুটিত 
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নাঃ তাই ঠাকুর বলিরাছিলেন, "পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার 

মাদ্দীভাব, কথা! কইতেই পারে না” আর একদিন তিনি গান গাহিতে 

সঙ্কুচিত হওয়ায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “ও স্কুলে দাত বার করবে; আর 

এখানে গান গাইতেই যত লজ্জা ।” কখনও বা বলিতেন, “এর সখাভাব ।” 

যাহা হউক, এই নম্রপ্রকৃতির মানুষটির সহিত পুরুষসিংহ নরেন্ছের 

প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে কোনও বাঁধ হয় নাই। 

পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্ের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে মাস্টার মঙ্কাশয় 

তাহাকে মেট্রোপলিটান বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতার কার্য যোগাড় করিয়া দেন ; 

একবার নরেন্রের বাঁড়ির তিন মাসের খরচ চালাইবার জন্য এক শত টাক 

দেন; এতদ্বযতীত গোপনে নরেন্্-জননীর হস্তে টাকা দিয়া বলিতেন, 

নরেন্্রকে বেন জানানো না হয়, নচেৎ তিনি উহা। প্রত্যর্পণ করিবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে যখন যুবক ভক্তগণ সহাঁয়-সম্পদৃহীন, 
তখন বিরল ছুই-চারি জন গৃহস্থ ভক্তের সহিত মাস্টার মহাশয় তাহাদের 

পর্বে ঈাড়াইয়াছিলেন এবং অর্থ ও সতপরামর্শ দ্বিয়] বরাহনগরের মঠ- 

সংগঠন ও সংরক্ষণ সম্ভবপর করিয়াছিলেন ৷ ছুটির দিনে তিনি প্রায়ই 

প মঠে আসিয়া রাত্রিষাপন করিতেন । এই-সকল কথা৷ ম্মরণপূর্বক স্বামী 
বিবেকানন্দ পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “রাখাল, ঠাকুরের 

দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে__ 

হাবাঁতে (গরীব ছোঁড়াগুলো। ) মনে করে? কেবল বলরাম, সুরেশ 

(সুরেন্দ্র মিত্র ১, মাস্টার ও চুনীবাবু--এর। সকলে বিপদে আমাদের 
বন্ধু। অতএব এদের খণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।” 

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শনের পরে জাগতিক দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মাস্টার মহাশয় 

তীর্ঘদর্শন, সাধুসঙ্গ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন । এই সময়ে তিনি 
পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দর্শন 
করেন এবং ্ রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও রথুনাথদাঁস বাবাজীর 
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দর্ণনলাভে ধন্য হন। তাহার সাধনার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ । এক 

সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-কুটারে তপস্তায় রত হন ? কিন্তু আর্ গৃহে 
কঠোর জীবনযাপনের ফলে অস্থস্থ ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়ায় স্বামী 
প্রেমানন্দ তাহাকে গাড়ি করিয়" গুহে লইয়। বান। বরাহনগরের মঠে 

বাসের কথ! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এতদ্বাতীত দক্ষিণেশ্বরে 
নহবতের ঘরেও তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন । আর এক 

অদ্ভুত খেয়াল ছিল তাহার; স্বগৃহে অবস্থানকালে তিনি গভীর রাত্রে 

গাত্রোখানপুর্বক শধ্যা লইরা কলিকাত1 বিশ্ববিগ্ভালয়ের সেনেট হলের 
বাবান্দার উপস্থিত হইতেন এবং তথায় গৃহহানদের মধ্যে শম্বনপুবক 

আপনাতে্ সহারসম্বলহীন গৃহশূন্ত ব্যক্তিব অবস্থা-আরোঁপের চেষ্ট! 
করিতেন। পবে কেহ যদি এই গুপ্ত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিত, “এত 

কঠোরতা করতেন কেন?” তিনি উত্তর দতেন, “গৃহ ও পরিবারের 

ভাঁব মন থেকে যেতে চায় না, আঠাব মতে লেগে থাকে |” পর্ব উপলক্ষ্যে 

তিনি গঙ্গাতীরে সমবেত সাধুদের সন্নিকটে গভীর রাত্রে বাইয়া! দেখিতেন, 
মুক্তাকাশতলে কেমন তাহার। প্রজ্মলিত অগ্নিপার্খে ধ্যানমণ্ন বা জপরত 

রহ্রাছেন। কখনও হাওড়া স্টেশনে যাইয়। জগন্নাথক্ষেত্র হইতে 

প্রত্াগত যাত্রীদের প্রসন্নবন নিরীক্ষণ করিতেন, অথব। মহাপ্রসাদ 

চাহিয্লা খাইতেন- উদ্দেগ্ত, এইভাবে এ মহাতীর্৫থে গমনের অন্ততঃ কিঞ্িৎ 

ফললাভ হইবে । শ্রীরামকৃষ্টের চির সামীপ্যবোধের জন্ত তিনি দিবাভাগেও 

অবসরকালে স্বকক্ষে প্রবেশপূর্বক পুরাতন দিনলিপি খুলির! শ্রীমুখনিঃস্য 

কথামৃত পাঠ ও ধ্যান করিতেন । 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ৬হূর্ণাপুজার পরে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত 
কাশীধামে যান এবং তথায় কিয়দিবিস যাঁপনান্তে প্রায় এক বতসর 

তীর্ঘভ্রমণাদি করেন। এই অবকাঁশে তিনি মাসাধিককাল কনখল 
সেবাশ্রম হইতে কিয়দ্দরে একটি কুটায়ার থাকিয়া তপস্যা! করেন। তখন 

১৫ 
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স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন; তাহার সহিত ভ্রমণ ও 
আলোচনাদি করিয়া মাস্টার মহাশয় খুব আনন্দিত হইতেন। ইহার 
পরে তিনি বুন্দাবনে যাইয়া! ঝুলন দর্শন করেন এবং রাসধারীদের অভিনীত 
“কুফ্ণ-সুদ্বামা” র পাল। দেখিয়া আহ্লাদ্িত হন । 

প্রকান্তটে এই-সকল্্ সাধন! ছাড়াও অনাড়ম্বর যোগী মাস্টার মহাশয়ের 

তপোনিষ্ঠী বিভিন প্রচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত হইত। খবিদের ভাব 

আপনাতে আরোপ করিবার জন্য তিনি কখন হৃবিষ্যান্্-ভোজন বা 

পর্ণকুটারে বাস করিতেন ; কখন বা! বৃক্ষমূলে একাকী উপবিষ্ট থাঁকিতেন, 
আর বিশাল আকাশ, গগনচুম্বী পর্বত, অপার সমুজ্, সমুজ্জল 

তারকাম গুলী, দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর, সুন্দর নিবিড় বনানী, স্থকোমল 

স্তগন্ধ পুষ্প ইত্যাদি সমস্তই তাহার চিত্তে ঈশ্বরীর চিন্তা সঞ্জীবিত করিয়া 
তীহাকে মুহুমুছঃ খবিদের তপোভূমিতে লইয়া! বাইত। সুযোগ পাইলেই 
তাহার অস্তনিহিত সাধনাভিলাষ উদ্দীপিত হইত । এইরূপে ১৯২৩ অব্দে 

মিহিজামে পাঁকা বাটা থাকা! সক্ষেও তিনি নর মাস পর্ণকুটীরে বাস 
করিয়াছিলেন এবং ১৯২৫-এর শেষে পুরীতে চারি মাস নির্জনে 
অবস্থানপূর্বক সাধন করিয়াছিলেন । তাহার মন ছিল উচ্চন্থরে বাধা ; 

প্রভাতঙ্র্য দেখিলেই দিব্যভাব-গ্রহণে সদ উন্মুখ মাস্টার মহাশয়ের 
সুখে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হইত । ফলতঃ সর্বদ! প্রাচীনের চিন্তাধারায় 
আপ্লুত মাস্টার মহাশয়ের দেহমনে প্রাচীনের একটা কুস্পষ্ট ছাঁপ 

পড়িয়াছিল। তাই তিনি যখন নিবিষ্টমনে উপনিষদের কোন শ্লোক 
ব্যাখ্য। করিতেন, তখন অনুভব হইত যেন কোন শ্বেতশ্মস্রু, প্রশাস্তললাট, 
সৌম্যবপু, সপ্ততিপর বৈদিক খধষি মরধামে নামিয়া আসিয়াছেন। 
বৃহদারণ্যকোপনিষদের গার্গার দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের তিনি উচ্ছ্বসিত 

প্রশংসা করিতেন । একবার (১৯২১ শ্রীঃ) এঁ অংশের ব্যাখ্যাকালে 

তিনি আবেগে এতই অভিভূত হুইয়৷ পড়েন যে, সামলাইতে না পারিয়। 
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শয্যাগ্রহণ করেন; অনেকন্মণ বাতাস করার পর তিনি স্বাভাবিক 

অবস্থায় ফিরিয়৷ অ'সেন। 

গৃহে থাকিলেও তাহার সাধুচিত অশেষ সদগুণরাশি সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিত। প্রাতে ন্নানাস্তে, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় তিনি প্রতিদিন 
নিক্মিতভাবে ধ্যানে বসিতেন । সর্বদা এই চিন্তা মনে জাগাইয়! রাখিতেন 

যে, সংসার অসার এবং সমস্ত বস্তর উপরই মৃত্যুর করাল ছায়া বর্তমান, 
আর বলিতেন,“মৃত্যুচিন্ত। থাকলে কখনও বেতালে পা পড়ে না বা কোনও 

জিনিসে আসক্তি থাকে না।” সংসারের প্রয়োজনেও তিনি কাহাঁকেও 

রূঢ় কথ! বলিতে পারিতেন না । অন্তায় দেখিলে বলিতেন, “ধার যেরকম 

স্বভাব ঈশ্বর দিয়েছেন, সে তাই করছে-_মানুষের আর দোঁষ কি?” 

সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী--নিকটে ভৃত্য থাঁকিলেও তাহার 

সেবাগ্রহণে পরাজ্মুখ হইতেন। এমন কি, আটাত্তর বৎসর বয়সে 
শ্নাুশুলে হস্ত নিদারুণ ব্যথিত হইলেও যন্ত্রণী-উপশমের জন্য স্বহস্তে 

পুটুলি গরম করিয়া সেক দ্িতেন। আবার এত সদগুণেব আধার 
হইয়াও প্রশংসা-শবণে উত্যক্তম্বরে বলিতেন, “1৬৫010021 2010115000 

(পারম্পরিক প্রশংসা) রেখে দাঁও।” নিরভিমান মাস্টার মহাশয় 

“আমি, আমার উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই বহুবচন প্রয়োগ 
করিতেন বা গৌণভাবে কথ। কহিতেন। তাঁহার বাড়ির প্রচলিত 

মাম ছিল “ঠাকুরবাড়ি,। তিনি কখন কখন ভবাদীপুরে গদাঁধর-আশ্রমে 

থাকিতেন। একবার খ্ররূপ দীর্ঘকাল অবস্থানের সময়ে কার্ধোপলক্ষে 

উত্তর কলিকাতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বিগ্ভালয়ে যাইতে হইলে বলিয়া ঘাইতেন, 
“আমি এখানে খাব ন'+-এক ভক্তের বাড়ি যাচ্ছি।” ভক্ত আর কেহ 

নহেন, তিনি স্বয়ং । 

১৯০৫ গ্রীষ্টা্ধ পর্যন্ত নানা বিগ্ভালয়ে অধ্যাপনাদ্দির পর তিনি 
ঝামাপুকুরে মর্টন ইন্টিটিউট ক্রয় করেন। বিষ্তালয় পরে ৫০নৎ আমতাষ্ট 
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স্টাটে স্থানাস্তরিত হয়। এই বাটীর চার তলার ঘরখানিতে তিনি থাকিতেন 
এবং তুলসী ও পুষ্পবুক্ষে সজ্জিত গৃহছাদে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মালাপ 

করিতেন। এ কক্ষই ছিল তাহার বাসস্থান বা আশ্রম; দিবসে 

একবারমাত্র গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বগৃহে যাইয়া বৈষয়িক ব্যবস্থাদি 
করিতেন। ক্রমে এইটুকু সংসাঁর-সম্পর্কও তিরোহিত হুইয়! তীহাঁকে 

ভগবত্প্রসঙ্গেব জন্য সম্পূর্ণ মুক্তিপ্রদান করিল । কথামৃত'-প্রকাঁশের পর 

দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত ভক্ত পিপাসা! মিটাইতে তীহাব নিকট 

আসিত এবং মাস্টার মৃহাশয়ও তাহাদিগকে স্বীয় ভাগ উজীড় করিরা 
শ্রীরামরুষ্ণের কথ শুনাইতেন | 

শেষজীবনে যাহার। মাস্টার মহাশরকে দর্শন করিয়াছেন, তীহাব' 

জানেন যে, তাহার বাসস্থান তখন প্রাচীন খধিদের তপোভূমিতে পরিণত 

হইয়াছিল- সংসারের প্রবল তরঙ্গোদেলিত আ্োত নিয়ে প্রবাহিত, আব. 

রাজপথের কোলাহলেধ উবে হিমালয়ের নীরবতা বিরাঁজিন্ঠ ! বখন 

বিনিই যান না কেন মাস্টার মহাশয়কে দেখেন শুধু জ্ঞান-তক্তির 
আলোচনাতেই মগ্ন ! ভক্ত ও সাধূ-সঙ্গে তাহার অসীম আনন্দ, অবিরাম 

ভগবদালাঁপনে দীর্ঘকাল যাপন এবং ভক্তদের সহিত অধিকাঁধিক মিলনেব 

আগ্রহ না দেখিয়া থাকিলে কেহ.উপলব্ধি করিতে পারিবেন নাঁ। সে 

মধুর আলাপনে লুব্ধ বহু ব্যক্তি নিত্য সেই অধ্যান্মতীর্থে অবগাহন করিতে 
যাইতেন এবং উপস্থিত হইয়াই দেখিতেন, হয়তো কোন দদ্গ্রন্থপাঠ 

চলিতেছে এবং মাস্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশপূর্বক জটিল 

অংশ সরল কিংব1! সরস করিতেছেন, অথবা! শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বানী 

সম্বন্ধে অনর্গল অমৃতধাঁর৷ প্রবাহিত করিতেছেন এবং বাইবেল, পুরাণ, 

উপনিষদাঁদি হইতে বাক্য উদ্ধীরপূর্বক, কিংবা বীণ্ড, চৈতন্ত, শ্্রীরুষঃ 
প্রভৃতির জীবনের অন্থুরূপ ঘটন। বিবৃত করিয়া! সকলকে মন্মুগ্ধবৎ বসাইয়া, 

রাখিয়াছেন । কেষ্চ আবাস্তর বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি কৌশলে 
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আলোচনার ধারাকে ভগবন্ুধী করিয়া দ্রিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মাস্টার 

মহাশয়কে একদিন সংসারত্যাগের চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া ঠাকুর 

বলিয়াছিলেন, “যতদিন তুমি এখানে আসনি ততদিন তুমি আত্মবিস্থত 
ছিলে। এখন তুমি নিজেকে জানতে পারবে । ভগবানের বাণী যারা 
প্রচার করবে তাদের তিনি একটু বন্ধন দিয়ে সংসারে রাখেন, তা না হলে 

তার কথা বলবে কারা? সেইজন্ত মা তোমাকে সংসারে রেখেছেন |” 

শরীশ্রীজগদস্বার মহিমীপ্রচারের জন্য ঠাকুর বাহাদ্িগকে “চাপরাশ-প্রাপ্ত; 

বলিয়া! মনে করিতেন, মাস্টার মহাঁশয্ন ছিলেন তাহাদেরই অন্যতম । 

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের প্রতি মাস্টার মহাশয়ের প্রীতির কিঞ্চিৎ 

পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। উহাদের কাহারও কাহারও ছবি স্বগৃহে 
রাখির! তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পূজা করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের শেষ 
অস্থখের সময় তিনি তাহার শয্যাপারশ্থে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন এবং 

তাভার দেহত্যাগের পরও নিজের বিছানায় পড়িয়া অশ্রবিসর্জন 

করিয়াছিলেন । | 

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কালীকুষ্ণ' (স্বামী বিরজানন্দ ) প্রভৃতি যুবকগণ বদিও 

রিপণ কলেজে তাহারই নিকট পড়িতেন, তথাপি তাহার ধর্মভাবের 

সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাহার! রামবাবুর আকর্ষণে কাকুড়গাছিতে 

যাতায়াত করিতেন । ইহাদের সকলেরই মধ্যে ত্যাগের ভাব ছিল; অথচ 

রামবাবুর তদানীন্তন ধারণ। ছিল অন্তরপ। তিনি বলিতেন, “বিলে 

অর্থাৎ বিবেকানন্দ) তে। ঠাকুরকে মানতই না, তর্ক করত» “ঠাকুরকেই 

বদ্দি ভগবান বলে বিশ্বাস হল, তবে তার কথাই তো শাস্ত্র; অপর শাস্ত্রের 
দরকার কি? ঠাকুরকে বকলম! দিলেই হ'ল; আর কোন সাধন-ভজনের 

দরকার নেই। সংসারের মধ্যে থেকেই ঠাকুরকে ডাকলে তিনি কৃপ! 

করবেন” ইত্যাদি । অতএব কাকুড়গাছিতে তাহার! বরাহনগর মঠ কিৎবা 

মঠবাসী সাধূদের কোন সংবাদই পান নাই। এদিকে তাহাদের উৎস্ৃক 
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নয়ন শীঘ্বই আবিষ্কার করিল যে, তাহাদের গন্ভীরপ্রকৃতি ও বেশতৃষায়া 

পারিপাটাহীন মাস্টার মহাঁশয় কলেজের অবসরকালে বুথা সমর নষ্ট ন 

করিয়! বাড়ির ছাদে উঠিয়া নিজের নোটবুকখানি (অর্থাৎ “কথামৃত ) 
নিবিষ্টমনে পড়েন। তাহার অন্ান্ত চাল-চলনও একটু অসাধারণ। 

অতএব তাহারা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়৷ তাহার প্রকৃত পরিচয় 

গ্রহণ করিলেন এবং অতঃপর আমন্ত্রিত হইয়া তাহার গৃহেও গেলেন। 
মাস্টার মহাঁশর মাদুর পাঁতিয়। তীহাদ্িগকে বসাইলেন এবং নিজেও পারে 

বসিলেন-_অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্য সাধারণতঃ যে কায়দা-ছরস্ত ব্যবহার 

দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই ছিল না । এইরূপে যুবকদিগের হৃদয় 
জয় করিয়া লইয়া মাস্টার বলিলেন, “দেখ, ঠাকুর ছিলেন কাঁমিনী- 

কাঞ্চনত্যাগী ; টাকে বুঝতে হলে, তার প্রকৃত বাণী পেতে হলে, তার 

যে-সকল শিষ্য কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাদের সঙ্গ করতে হয়) গৃহস্থেরা 

হাজাব হোক ঠাকুরের ভাঁব ঠিক ঠিক বলতে পারে না।” এই. উপদেশের 
ফলে এই যুবকগণ বরাহনগরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং যথাকালে 

সন্ন্যাসগ্রহ্ণপূর্বক মঠ ও মিশনের মুখ উজ্জ্বল করেন । 

মাস্টার মহাশয় গৃহী হইয়াও ত্যাঁগের মহিম1 এইরূপ মুক্তকঠে ঘোষণ! 
করিতেন যে, তাহার অনুপ্রেরণায় অনেকে সন্্যাপী হইতেন। জনৈক 

ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, “সাধুসর্গ করলে শাস্ত্রে মানে বুঝ! যায়।” 

আর একজনকে বলিয়াছিলেন, “হয় সাঁধুসঙ্গ, ন। হয় নিঃসঙ্গ ! বিষয়ীদের 

সঙ্গ করলেই পতন।” আবার বলিতেন, “খন সাধুসঙ্গ পাওয়া যাবে না, 
তখন সাধুদের ফট? বা ছবি ঘরে রেখে ধ্যান করবে ।” এইসব উপদেশ 
দিয়া তিনি আরও বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মর্মকথ! ছি 

ত্যাগ; এমন কি, গৃহস্থদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তন্মধ্যে 

ত্যাগের বীজ লুক্কায়িত থাকিত এবং বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্রে এই জন্মেই 

উহ! অঙ্কুরিত হইয়া পঞ্জ-পুষম্প-ফলে সুশোভিত হইত ; অপর স্থলে ভাবী 
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জন্মে এপ পরিণতি অবশ্থন্তাবী। জনৈক তক্তকে তিনি একদিন 

বলিয়াছিলেন, “দেখ না, তিনি চন্ত্রহুর্যকে আলে! ও উত্তাপ দেবার জন্ট 

রোজ পাঠিয়ে দ্িচ্ছেন__ আমরা দেখে অবাক । লোকের চৈতন্ত হবার 

জন্য তিনি সাধৃদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন । তারাই শ্রেষ্ঠ মানব । সাধূরাই তাঁকে 
বেশী ধরতে পারেন । তারা সোজ)। পথে উঠেছেন, তারাই ভগবানকে 

লাভ করতে পারেন ।”* ভক্ত আপত্তি জানাইলেন, “এই যে সব সাধুর! 

আসেন, এরা কি সকলেই সর্ধোচ্চ আদর্শ নিয়ে আছেন ?* মাস্টার মহাশয় 

ঈষন্াত্র ইতস্ততঃ না করিত! উত্তর দিলেন, “এদের দেখলে উদ্দীপন হয়। 

কত বড় ত্যাগ! সব ছেড়েছুড়ে রয়েছেন । চৈতন্তদেব গাপার পিঠে 

গৈরিক বস্ত্র দেখে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন । সংসারীরা কলঙ্কসাগরে মগ্ন হয়েও 

আবার কলঙ্ক অর্জন করছে । .**সাধুবা যদি অন্তায়ও করে তবু আবার 

ঝেড়ে ফেলতে পারে । সৎসঙ্গে যেটুকু ভাব পাওয়া বার সেইটুকুই লা ।” 
সাধু আসিলে তিনি দীর্ঘকাল তাহার পার্খে বসিয়া! সদালাপ করিতেন আর 

বলিতেন, “সাধু এসেছেন, ভগবানই সাধুর বেশে এসেছেন ! এ'র জন্য 

আমার শ্নানাহাঁর বন্ধ রাখতে হবে । তাঁষধদি না করতে পারি তবে এর 

চেয়ে অধিক আশ্চর্য আর কিছু হতে পাঁরে নী।” সাঁধুদ্িগকে ভিনি 

শুধুমুখে ফিরিতে দিতেন না-কিছু ন! কিছু অবশ্তই খাওয়াইতেন, আর 

বলিতেন, “আমি ভগবানকে ভোগ নিবেদন কবছি__আমি পুজা! করছি 
ও তাই দেখছি ।৮ বস্ততঃ তীহার সঙ্গলাভ করিয়া এবং তাহার মুখে 

সাধুর উচ্চ আদশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া সাধুরাও নিজ আদর্শ সম্বন্ধে 
সমধিক অবহিত হইতেন এবং জীবনে সেই আদর্শ রূপায়িত করিতে 

অধিকতর যত্ববান হইতেন। 

যে-কোন ঘটন1 বাঁ বিষয় অবলম্বনে ভগবানের ন্মরণ-মনন হয়, সেই 

সকলের সংস্পর্শে আসিবার জন্ত তিনি নিজে যেমন ব্যাকুল হইতেন, 
তেমনি পরিচিত সকলকেও তত্তৎ্ বিষয়ে উৎসাহ দ্বিতেন | উৎসবাদিতে 
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যাওয়া যখন তাহার নিজের পক্ষে সম্ভব হইত না, তখন অন্ুরক্ত 
ভক্তদ্দিগকে তথায় পাঠাইয়। তাহাদের মুখে সবিশেষ বর্ণন! শুনিতেন। 
একটি ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, প্দক্ষিণেশ্বরে মধ মধ্যে 
বাবে! কালকে দশহরা_ সেখানে পুজো দেখবে । হনুমান রামচন্দ্রকে 
বলেছিলেন, “কি ক”রে সর্বদা! আপনাকে স্মরণ থাকে ? রামচন্দ্র বললেন, 
উৎসব দেখলে আমাকে মনে পড়বে | ভাই পর্ব-উৎসবে বোগ 
দিতে হয়।” প্রসাদে তাহার অসীম ভক্তি ছিল-_ উহ ধারণ করিবার 
পুর্বে ভক্তিসহকারে হস্তে গ্রহণান্তে মস্তকে স্পর্শ করাইতেন। প্রসাদ 
সম্বন্ধে তাহার ধারণার একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনি বলিতেন, “গুরুজন 
বা দেন, তা নিতে হয়। প্রসন্ন হয়ে ব। দেন, তাই হচ্ছে প্রসাদ 1” আর 
ছিল তাহার দীনতা। কোনও সাধুর প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতে 
পারিতেন নাসে সাধু বরসে বই ছোট হউক নাকেন। একদিন 
জনৈক বৈষ্ণব তাহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছেন, অমনি 

তিনি বলিরা উঠিলেন, “ওটা করবেন না। “ত্ণাদপি স্থুনীচেন”_-ও 

থাক। ঠাকুব বলেন, এর দেহের ভেতরে ভগবান আছেন, সেজন্ত 

আসনে বসাতে হয়।” যে কালে এত ভক্তি করছেন, তখন কথা 
শুনতে হয়।” 

স্বয়ৎ ভগবত্রুপালাভে ধন্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব 
চন্্র প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্ধ্য ও গ্রীতিলাভে চরিতার্থ হইয়াও মাস্টার মহাশয় 
অপরের সেবার জন্ত উন্ুখ থাকিতেন এবং আপনাকে সকলের সেবক 

মনে করিতেন । গুরুর আপন তিনি গ্রহণ করিতেন না, কিংবা দীক্ষা 

কাহাকেও দিতেন না। তাহার প্রভাবে আসিয়া ধাহার! সুদীর্ঘকাল 

ভথায় যাতায়াত করিতেন, তাহাদের প্রতিও তিনি উপদেষ্টার স্তায় 

বাবহার না৷ করিয়া! কিংব' তাহাদিগকে নিজস্ব কিছু বলিবার প্রয়াস না 
করিয় শুধু বক্তব্য বিষয়টি ঠাকুরের ভাষায় ব্যক্ত করিতেন । শাসন তিনি 
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করিতেন না- মুখে ছিল তাহার দৈব জ্যোতি, আর জিহ্বায় ছিল অবিমিশ্র 

আশীর্বাদ। তিনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ পাইতেন এবং বলিতেন যে, ভক্তদের 

সহিত আলাপ-আলোচনা না থাকিলে তাহার জীবন ছৃবিষহ হইত। 
কিন্তু তাই বলিয়। বৃথ' স্সেহ প্রকাশপুর্বক তিনি শক্তিক্ষয় বা! অনুরাগীকে 
বিব্রত করিতেন না। সর্বাবস্থায়ই তিনি শান্ত থাকিতেন ; স্থখ-ঃখ 

তাহাকে অকন্মাৎ অভিভূত করিতে পারিত না। জীবন ছিল তাহার 

সম্পূর্ণ আড়ম্বরশৃন্য । অবস্থা মন্দ না হইলেও তিনি আহীর-বিহা'র 'ও 

পোশাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণভাবে চলিতেন | তাহার মতে ঠাকুরের 

উপদেশই এই ছিল বে, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতে হইবে । জীবন- 

ধাবণের জন্ত উপযুক্ত যতকিঞ্চিং ভোজন ও লঙ্জানিবারণের জন্য সামান্য 

বন্ত্রপরিধানের ফলে তাহার অন্তনিহিত ভগবভ্ুক্তি আরও উজ্জ্বলতর হইয। 
আগন্ধকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিত। ঠাকুর একদিন তীহাঁকে 

বলিয়াছিলেন, “মনে তাগ হলেই হল; অন্তঃসন্গ্যাসই সুন্নযাস 1” মাস্টার 

মহাশয় সে সাধনার সিদ্ধিলাভ কবিয়াছিলেন । 

প্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত+-প্রণয়নই তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীণ্ডি। 

এঁ সম্বন্ধে তিনি বলিন্াছিলেন, “আমার ছেলেবেল। থেকে ডায়েরী লেখার 

অভ্যাস ছিল। বখন দেখানে ভাল বক্তৃতা ব1 ঈশ্ববীয় গ্রসঙগ শুনতুম, 

তপপনই বিশেষ ভাবে লিখে রাঁথতুম । সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে 

যেদিন ব1 কথাবার্তা হ'ত, বার তিগি নক্ষত্র তারিখ দিয়ে লিখে 

রাখতুম 1” তিনি আরও বালয়াছিলেন, “সংসারের কাজে ব্যস্ত গাঁকার 

আমি ইচ্ছামত তার কাছে যেতে পারতুম ন।। তাই দক্ষিণেশ্বরে ঘা 
পেয়েছি তার উপর সংসারের চাপ পড়ে পাছে সব গুলিয়ে যায়, এই ভরে 
আমি তার কথা ও ভাবরাশি লিখে রেখে পুনর্বার যাবার আগে পর্যন্ত 

এঁসব পড়তুম ও মনে মনে আলোচনা করতুম। এভাবে নিজেরই মঙ্গলের 
জন্য প্রথমে লিখতে আরম্ভ করি, যাতে তার উপদেশ আঁরো ভাল কবে 
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জীবনে পরিণত করতে পারি।” এইসকল দ্বিনলিপি-অবলম্বনে ঠাকুরের 
দেহত্যাগের পরে লিখিত ৫০৪1১51 0£ 977 [21081015129 (ভ্রীরামকৃষ- 

উপদেশ ) ১৮৯৭ গ্রীষ্টা্দে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে স্বামী 
বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলেই অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং আরও উপদেশ- 

প্রকাশের জন্ঠ উৎসাহ দিতে লাগিলেন । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বৃহত্তর 

পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয । এদ্রিকে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 

অন্থরোধে মাস্টার মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষার় “কথামৃত”-রচন1 আরম্ত হয় 

এবং ১৯০২ অবকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কর্তৃক উহাব প্রথম ভাগ 
প্রকাঁশিত হয় | পরে ক্রমে ১৯০৪ অবে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮ আন্দে 

তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১০ অবে চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত হইল । ১৯৩২ অব্দে 
তাহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পঞ্চম ভাগ 

প্রকাশিত হয়।১৯ তিনি ইহার আংশিক মুদ্রণ দেখিয়। গিয়াছিলেন। 

শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তিনি প্রথমাবধিই অতি. ভক্তিপরায়ণ 

ছিলেন এবং ইহারই ফলে বহুবার “তাহাকে স্বগ্ৃহে রাখিয়া তাহার 
সেবা করিতে পারিয়াছিলেন । অন্ঠভাবেও অর্থাদির দ্বার! তিনি তাহা 

সেব' করিতেন । শ্রীরামকষ্ণাশ্রিত ভক্তদ্ধের সাহায্যার্থে এবং তপোরত 

সাধূদের অভাব মিটাইবার জন্তও ঠিনি গুপ্তভাবে অর্থব্যয় করিতেন । 
ধসমন্ত ব্যয়ের হিসাব অজ্ঞাত হইলেও মনে হয় যে, তাহার ন্যায় মধাবিত্ 

ব্যক্তির পক্ষে সে দাঁনের পরিমাণ নেহা ৎ 'অন্প নহে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর পঞ্চাশ বংসর সর্বাভীষ্টপ্রদ্ শ্রীগুরুমহ্িম! 
ও বাণী প্রচাৰ করিয়া তিনি ৬ফলহারিণী কালিকা-পুজার পরদিবস 

১৯৩২ খীঃ ৪ঠা জুন (১৩৩৯ বঙ্গাব, ২০শে জ্যৈষ্ঠ )]সকালে সাড়ে 

ছয়টার সময় শ্রীগুরুপাদপন্মে মিলিত হন। পূর্বরাত্রি নয়টায় কথামত” 

১ আীরামকৃ্পরমহংদ (সমসাময়িক দৃষ্টিতে )৮ ১৫৭ পৃষ্টা] দরষ্টব্য। 
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পঞ্চম ভাগের প্রফষ দেখিতে দেখিতেই হাঁতের ক্সাখুশৃলিব অসহ্য বন্ত্রণা 

আরম্ভ হয় এবং প্রাতঃকালে “মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও” 

বলিতে বলিতে তিনি চিরনিদ্রার চক্ষু নিমীলিত কবেন। শ্রীগুকর 

বাণী-প্রচারে উৎহষ্টপ্রাণ মাস্টার মহাশয় শেষমুহর্ত পযন্ত শী কার্ষেই রত 

থাকিয়! স্বীয় ব্রত উদ্যাপন করিলেন । 



অধরনানন (সন 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাবের সরা মার্চ দোলপুণিমার দিনে স্থবর্ণবণিককুলোন্ঠব 
শ্রীযুক্ত অধরলাল সেন কলিকাতার আহিরীটোল? অঞ্চলে ২৯ নৎ শঙ্কর 

হালদার লেনে পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পূর্বপুরুষের! হুগলী জেলা 

সিঙ্কুর গ্রামে বাস করিতেন, পরে পৈত্রিক গৃহ পরিত্যাগপুর্বক কলিকাতায় 

আসেন । - অধরের পিতা রামগোপাল আরমানী স্টাটে স্থতার কারবারে 
প্রচুর অর্থোপাজন করিলে ও দেবদিজে ভক্তিপবায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন । 
তাহার ছয় পুত্র ছিল; অধরলাল" তাহাদের মধ্যে পঞ্চম । জোষ্ঠ পুত্র 

বলাইচাদ শিক্ষা, সাহিত্যান্তরাগ ও বদান্ততার জন্য স্থনাম অর্জন 
করিয়াছিলেন। অধরলালের দুইজন ভগিনীও ছিলেন । তাঁহার পিতা 
রামগোপাল পরে ৯৭ নং বেনিয়াটোল। স্টাটে নৃতন বাসভবন-নির্াণান্তে 

সপরিবারে তথায় বাস করিতে থাঁকেন। শ্রীশ্রীহ্র্গীপূজা ও কীর্তনাদিতে 

বোগ দিবার জন্য শ্রীরামরুষ্জদেব বহুবার এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন । 
কিথামৃত”-কার তাই লিখিয়াছেন, “তীহাঁদের বাটার বৈঠকথানা ও ঠাকুর- 

দালান ঁর্থ ভূইয়া! আছে” (১1৩৬); “আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর 

শ্রীবাসের আঁঙ্গিনা হইয়াছে” (81১৭১); আর অধরের সম্বন্ধে তিনি 

লিখিয়াছেন, “অধর ঠাকুরের পরমভক্ত । ঠাকুর বলেছিলেন, “তুমি 
আমার পরম আত্মীয়” ৮ (২1৩৬ )। 

১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্দে দ্বাদশ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত মধ্য ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধরলাল পরিণয়ন্ত্রে আবদ্ধ হন। 

অতঃপর ১৮৭২ শ্রীষ্টাবে প্রবেশিকী-পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকারপূর্বক 
সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পরে প্রেসিডেশ্নি কলেজ হইতে 
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এফ. এ. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকারাস্তে ইংরেজী সাহিত্যে ডাফ 
স্কলারশিপ লাভ করেন। এই বয়সেই তাহার হুইখাঁনি কবিতা-পুস্তক-_ 

লিতান্বন্দরী” ও “মেনকা, প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থখানি তাহার 

উনিশ বতসর বয়সে মুদ্রিত হইল উহ দুই-তিন বৎসর পূর্বের রচন]। 

“মেনকা” উহার কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হয় | “মেনকার* তিন-বৎসর 

পরে (১৮৭৭ ) 'নলিনী” ও 'কুসুমকাঁনন* নামক কাবাগ্রন্থদ্ধর মুদ্রিত হর 

এবং শ্রী বংসরই তিনি বি. এ. পাঁশ করেন। পরবৎসর “কুস্থমকাননের 
দ্বিতীয় ভাগ ছাপ। হয়। এইসকল পুস্তকে আমরা অধরকে প্রধানত: 

প্রেমের কবিরূপেই পাই। এই প্রেমিক ও ভাবুক কবির কাব্যের নায়ক- 
নায়িকার উক্তি-অবলম্বনে তাহার তদানীন্তন ধর্মভাবের স্পঃ্ পরিচর়- 

প্রদ্ধানের চেষ্ট! যুক্তিসঙ্গত হইবে না। শুধু এইটুকু বলিলেই বগেষ্ট হইবে 

বে, সন্তবতঃ সমসামগ্িক শ্ী্ঘ ও ব্রাহ্গধর্মের প্রভাবে 'ললিতান্ন্দবী”তে 

তণীক্থিত পৌন্তলিকতা "৪ বলিদানেৰ প্রতি কটাক্ষ রহিরাছে, 

“মেনক1”কাবো ইশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিরাছে এবং “কুস্মকানিনে"র 

»প্ন ভাগে মহাবীব* কবিতায় অদ্বৈ:তর ছাঁয়। পড়িয়াছে | 

অধরলাল ১৮৭৯ শ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ডেপুটি ম্যাজি:্রটের পদে 

নিষুক্ত হইয়া চট্টগ্রামে বান । তথায় সীতাকুছগুব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের প্রাচীন কীতিসমুহ-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি 
পুবাতত্তের সহিত পরিচয়লাঁভের আকাজ্ার পুবাণ এবং পাশ্চান্ত্য ইতিহাস 

ও পুরাতত্বের গ্রন্থপাঁঠে মনোনিবেশ করিলেন । ইহার ফলস্বরূপ ১৮৮০ 
ধ্বী্টাবে তিনি [105 5101065 0191051520 নামে এক প্রবন্ধ রচন। 

করেন এবং পরবৎসর মার্চ মাসে উহ1? কলিকাঁভাঁর রয়াল এসিয়াটিক 

সোঁসাঁইটাতে পাঠ করেন। খ্ প্রবন্ধটি তাঁহার অগাঁধ পাশ্ডিতোব 

পরিচায়ক | ১৮৮০ শ্রীষ্টাকেরে ১৪ই জুলাই তিনি বদলী হইয়! 

যশোহরে যাঁন এবং ১৮৮২ খ্রীষ্ঠান্দের ২৬শে এপ্রিল ডেপুটি কালেক্টর 
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হইয়। কলিকাতায় আসেন । ১৮৮০ থ্রীষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর তাহার 
পিতৃবিয়োগ হয়। 

আমর] পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীযুত অধরের পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু 
ছিলেন এবং তীহার বেনিগ়াটোলার বাড়িতে বারমাসে তের পার্বণ 

লাগিয়াই ছিল। যৌবনোদ্গমে অধরবাবু স্বীয় কাব্যমধ্যে ধর্মসন্বন্ধে বত 

সনদেহই প্রকাশ করিয়! থাকুন না কেন, স্বগৃহে তিনি হিন্দুভাবেই 

চলিতেন। বিশেষতঃ সীতাকুণ্ডের নির্জন মাধূর্ধ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের 
প্রভাবে তাহার মনে যে অন্ুসন্ধিংস1! জাগিয়াছিল, উহ! তাহাকে অধিকতর 

ধর্মপরায়ণ কবিয়া তুলিয়াছিল। আবার শিক্ষিতসমাজেও তাহার যশ 
বিস্তৃত হওয়ার তিনি সাহিতাসম্রাট বঙ্ধিমচগ্জ্র, সহাধ্যায়ী হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী, 

পণ্ডিতাঁগ্রণী মহেশচন্দ্র হ্তায়রত্ব ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং কৃষ্ণদাস 

পাল মহাশয়ের সহিত স্থপরিচিত, হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
বৈষ্তবদেব সংস্পর্শে আসিয়া! “চৈতন্যচরিতামৃত” ও “চৈতন্তভাগবত, প্রস্থতি 

গ্রন্থ অধ্যপন, জনৈক বন্ধুর কীর্তনাদি শ্রবণ এবৎ বন্ধুর ভাব বা দশা 

উপস্থিত হইলে তাহা নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাঁতেও তাহার 

সন্দেহের নিরাস হয় নাই ; তাহার শুধুই মনে হইত, ভাবাবস্থাদি বদি 
ভগবতপ্রেমেরই বিকাশ হয়, তবে বন্ধুর সেরূপ অবস্থার মুখে একটা ছুঃখেব 

কালিমা! লক্ষিত হয় কেন? এদ্দিকে সাহিত্যরসিক ও ধর্মানুসন্ধিৎস্থ শ্রীযুত 

অধরলাল “ইগিয়ান্ মিরর ও “সুলভ সমাচার প্রভৃতি সংবাদপত্রপাঠে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নাম অবগত হইয়াছিলেন এবং তাহাকে দর্শনের প্রবল 

আকাজ্মাও হদয়ে পোষণ করিতেন । কলিকাতায় আগমনের পর উহ! 

কার্যে পরিণত করার সুযোগ ঘটিল। 

সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের নই মার্চ €কথামৃত*, ৫81২ ) ভিনি 

শ্রীরামরুষ্ণের প্রণম দর্শনলাভ করেন এবং তর্দবধি প্রাণ্মন তাহাতেই' 

অপর্ণপূর্বক শাস্তির অধিকারী হন। তাহার দ্বিতীয় দর্শন হয় উ বংসর 
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৮ই এপ্রিল (“কথামুত+, হা৩।৫)। বুদ্ধ সাধক ও পুত্রশোকসস্তপ্ত 

সারদাচরণকেও তিনি সেদিন সঙ্গে নিয়াছিলেন; কারণ প্রথমদর্শনেই 
অধরের বিশ্বাস জন্িয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের ছুঃখজালা 

মোচন করিতে সক্ষম । “কথামৃতের পাঠক অবগত আছেন বে, শ্রীযুত 

অধরেব সে আশ। পূর্ণ হইয়াছিল। ঠাকুর অতঃপর তাহার ঘরের উত্তরের 
বারান্দায় দীড়াইয়া অধরকে একান্তে বলিয়াছিলেন, “তুমি ডিপুটি ; 
এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে । তীকে ভূলো না। কিন্তু জেনে", 

সকলের এক পথে যেতে হবে । এখানে ছুদিনের জন্ত। সংসার 

কর্মভূমি_এখানে কর্ণ করতে আসা । -..কিছু কর্ম করা দরকার-_ 
সাধন | -**খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়” , একদা ঠাকুর তাহার 

জিহ্বায় কি বেন লিখিয়1 দিয়! তাহাকে দ্রিব্যানন্দের আস্বাদ করাইলেন ; 

অধিকন্তু সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দোজ্জল মুখচ্ছবিতে বথার্থ 

ভাঁব-মহাভাবের অন্তনিহিত প্রেমানন্দের গ্যোতনাদর্শনে তিনি বৃদ্ধ 

সারদাঁচরণকে বলিলেন, “তোমাদের ভাব দেখে ভাবের উপর আমাৰ 

একট ঘ্বণ! হয়েছিল ; তোমাদের ভাব দেখে মনে হতো! বেন ভিতবে 

কত বন্ত্রণা হচ্ছে । ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা থাকে? ঠাকুরের 

আনন্দঘন মধুর হাসি ও তার মাধূর্যময় ভাব দেখে আমার চোখ কুটল |” 

বন্মানন্দজী তাই বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরকে দর্শন না করলে-__্বার কাঁছে 

আসা-যাওয়। না করলে অধরবাধুর মনে সংশয় ঘুচত নী) 

শ্রীরামকৃষ্ণ অধরবাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং প্রায়ই শাহার 

গৃহে যাইতেন। তিনি একদিন (২০শে জুন ১৮৮৪ ) মাস্টার মহাঁশরকে 
বলিয়াছিলেন, “ভাবে দেখিলাম-_-অধরের বাড়ি, বলরামের বাড়ি, সুরেন্্রর 

বাড়ি, এসব আমার আড্ডা । ওরা এখাঁনে না এলে আমার ইট্টাপত্তি 
নাই।» তাই তিনি পুনঃপুনঃ ইহাদের গৃহে পদ্যার্পণ করিতেন । তিনি 
কতবার কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ সংবাদ পাওয়া অসম্ভব । 
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তবে কিথামৃত” হইতে জানা যায় বে, ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্ধের ২রা জুন, ১৪ই 
জুলাই ও ২১শে জুলাই অধুরভবনে ঠাকুরের পদার্পণ হয়; পরবৎসর ৬ই 
সেপ্টেম্বর তথায় তাহার শুভাগমন হয়; ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর 

এঁ বাড়িতে বস্কিমচন্দ্রের সহিত তাহার মিলন হয়। 

একদিন শ্ীরামরুষ্জ অধর-গৃহে উপস্থিত হইলে অধর বলিলেন, 
“আপনি অনেক দিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম-_'এমন 

কি, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল ।” শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সহাস্টে 

কহিলেন, “বল কি গো!” যেদিন অধরগুহে যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ ও 

সাহিত্যসস্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মিলন হয়, সেদিন বে অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত 

হইয়াছিল, তাহ] বড়ই শিক্ষাপ্রদ, বড়ই উপশুভাঁগা-উহাতে তদানীন্তন 

ভারতীয় ভাবরাজ্যের অনেক রহস্থস্থল সমুন্ভাসিত। কিন্ক বর্তমান 

প্রবন্ধে তাহা! আলোচ্য নহে । আমর! অধরলালের জীবনালোচনাত্বেই 

প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
চারি-পাঁচ বৎসর ডেপুটির পদে অবস্থিতির পর অধর কলিকাতার 

গিউনিসিপ্যালিটির ভাউস্-চেরারম্যানের পদের জন্ত প্রার্থী হন। ডেপুটি 
হিসাঁবে তাহার মাসিক বেতন ছিল তিন শত টাক1; আর প্রাথিত পদের 

বেতন ছিল মাসিক হাজার টাঁক1। তাই তিনি এই পদলাভার্থে 

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীযুত ষছু মল্লিক প্রভৃতির সাহাধ চাহিয়া- 
ছিলেন ; এমন কি, শ্রীরামকুঞ্ণ ও জগদম্বাকে এই বিষয় জানাইন্নাছিলেন। 

তাই অধর মাস্টার ও নিরঞ্জনের সম্মুখে ঠাকুর একদিন কহিয়াছিলেন, 

“হাজরা! বলেছিল, "অধরের কর্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল। অধরও 

বলেছিল। মাকে একটু বলেছিলাম, “মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা 

কচ্ছে; ষদি হয় তে হোক না।+ কিন্ত সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম, 

“মা, কী হীনবুদ্ধি! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই-সর 
চাচ্ছে!” (অধরের প্রতি )কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে এত 
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আনাগোনা করলে 1” অধর উত্তর দিলেন, “সংসার করতে গেলে এসব 
না করলে চলে না। আপনি তো বারণ করেননি ।” ঠাকুর তাহাকে 

নিষেধ করেন নাই; তবে তাহার প্রকৃত ভাব বিশ্লেষণপৃৰক বলিয়াছিলেন, 
“আপনাদের যোগ ও ভোগ ছই-ই আছে।” আলোচ্য দিনে ঠাকুর 
প্রীযুত অধরকে ত্যাগের কথাই শুনাইতে লাগিলেন এবং দৃষ্ান্তস্ব্ূপে 
আত্মজীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন । অধরের সন্দেহ 
কিন্ত তবু মিটিল না, এমন কি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত সন্বন্ধেও তিনি বলির! 

বসিলেন, “চৈতন্তও ভোগ করেছিলেন-__.*-অত পণ্ডিত, অত মান !” 
ঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়া৷ দিলেন যে, মহাপুরুষদের সমস্ত প্রচেষ্টা পরার্থে 
_শুধু ভগবানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া, নতুবা মান, যশ প্রভৃতি 
কিছুতেই তাহাদের ভ্রক্ষেপমাত্র নাই। সর্বশেষে তিনি বলিলেন, “আপনি 
হাকিম, কি বলব! যা ভাল বোঝ তাই করো। আমি মূর্খ” অমনি 
অধরবাবু হাঁসিয় কহিলেন, “উনি আমাকে এক্জামিন ( পরীক্ষা ) 

করছেন।” ঠাকুরও সহাস্তে বলিলেন, “নিবৃত্তিই ভাল ।” আর অধরকে 

বুঝাইয়৷ দ্রিলেন যে, মাসিক তিনশত টাক ও ডেপুটির সন্মানাদি নিতাস্ত 

হেয় নহে; অতএব উহাতেই সন্তষ্ট থাকা উচিত। এইরূপে অধরকে 
ভৎপনা করিলেও .শ্রীরামকৃষ্জ যথাসময়ে যছু মল্লিককে অধরের কথা ম্মরণ 

করাইয়া! দিলেন । কিন্তু মল্লিক যখন বলিলেন, “অধর যুবক, তার কর্মের 
বয়স যায়নি” তখন ঠ:কুর আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিলেন না । ফলতঃ 

অধরলাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটই থাকিয়! গেলেন ; পরম্ত এই ঘটনাপরম্পরায় 

তাহার জীবনে কিছু আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল । 
সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্যের অনুভূতি কিন্তু একদিনেই দৃঢ়মুল হয় 

না। সদগুরু তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিষ্যদের দৃষ্টি চরম সত্যের দিকে আকুষ্ট 
করিতে থাকেন। ১৮৮৪ শ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে অধরলাল বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ফ্যাকাল্টি অব আটস-এর একজন সবস্থ নিবীচিত হন এবং ভীরত 
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সবকার কর্তৃক এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ঠতম ফেলে! মনোনীত 

হন। এই সময়ে কোন কোন দিন আফিসের পরে সন্ধ্যায় সেনেটের 

সভার উপস্থিত থাকিতে হইত। এতদ্যতীত অন্ান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদির 

সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতএব সভাসমিতির দিনে দক্ষিণেশ্বরে 
যাইতে পারিতেন না। ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন 

তাহাকে বলিলেন, “দেখ, এসব অনিত্য ; মিটিং স্কুল আফিস--এসব 

অনিত্য। ঈশ্বরই বস্ত, আর সব অবস্ত । সব মন দিয়ে তাকেই আরাধন। 
করা উচিত।” শ্রীযুত অধরকে নীরব দ্রেখিয়া তিনি বলিয়া যাইতে 

লাগিলেন, “এসব অনিত্য। শরীর এই আছে, এই নাই; তাড়াতাড়ি 
তাকে ডেকে নিতে হয়।” শৃহী ভক্তকে এরূপ অবিমিশ্র অনাসক্তির 

উপদেশ-দান ঠাকুরের জীবনে বড় বিরল। এই ক্ষেত্রে তিনি কি 

দিব্যচক্ষে ভক্তের আসন্ন মৃত্যুর চিত্র দেখিতেছিলেন ? অধরবাঁধু ইহার 
পরে দীর্ঘকাল ইহঙ্জগগতে ছিলেন ন।। 

+ ইহা! মনে করিলে কিন্তু অধরবাবুর প্রতি অবিচার কর! হইবে যে, 

তিনি কার্ষে ডুবিয়া ঠাকুরকে ভুলিয়া! গিয়াছিলেন। প্ররুতপক্ষে মান ও 
শ্বর্বার্দি বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতও বধিত হইয়াছিল | 

আফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমনান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই তিনি 

প্রা প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ৬ভবতারিণীর মন্দিরে প্রণামাস্তে 
ঠাকুরের পদতলে 'প্রণত হইতেন এবং পরে আরতিদর্শনে যাইতেন। 
আবাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আপিয়! তাহার পদদসেব। 

করিতেন কিংব। উপদেশ শ্রবণ করিতেন কিন্তু দিবসব্যাপী অবিরাম 

পরিশ্রমের পর তীহার পক্ষে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকা সম্ভব হইত ন1। 
তাই ঠাকুর তাহার জন্ত মাছুর পাতিয়া দিতে বলিতেন এবং তাহার, 

অবসন্ন দেহ অচিরেই তখায় নিদ্রাভিভূত হইত। রাত্রি নয়টা-দৃশটায় 

তাহাকে উঠাইয়। দিলে তিনি শ্্রীগুরুর পাদ্পন্মবন্ধনাস্তে গাড়ি করিয়া 
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গৃহে ফিরিতেন। এই যাতায়াতে তাহার প্রায় তিন ঘণ্ট1 সময় লাগিত ; 
স্থতরাঁৎ অন্ত প্রকার আমোদ-আহ্লাদের তাহার অবকাশ বা প্রবৃত্তি 

ছিল না। আবার ঠাকুরকে প্রব্য়ই গৃহে আনিয়া তিনি আনন্দোৎসব 
করিতেন। কোন সময়ে ঠাকুর দীর্ঘকাল না৷ গেলে তাহার মনে হইত 
যেন গৃহের বায়ু দুষিত হইয়াছে; সেজন্য ঠাকুরকে বলিতেন, “আপনি 

অনেক দিন যাননি ; ঘরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে” অথবা “আপনি অনেক দিন 

এ বাড়িতে আসেননি ; ঘর মলিন হয়েছিল, যেন কি একরকম গন্ধ 

হয়েছিল।” দুর্গোৎসবে ঠাকুর ভক্তসহ অধর-ভবনে যাইতেন এবং 

প্রতিমার সম্মুখে ভাঁবমগ্ন হইতেন; আর সমাধিভঙ্গে বলিতেন, “এমন 

হাস্তমরী প্রতিমা আর দেখ! যায় না।” আবার ঠাকুর চলিয়া গেলে 

সে আনন্দনিকেতনও শ্রীযুত অধরের নিকট নিরানন্দ মনে হইত । 

শ্রীরামরুষ্ণের আদেশে অধরবাঁবু কিছুদিন বৈষ্ণবচরণের পদাবলী- 

কীর্তন শুনিতেন এবং ঠাকুরও তথায় মধ্যে মধ্যে উপস্থিত "থাকি! আনন্দ 
ও ভাবগান্তীর্য শতগুণ বর্ধিত করিতেন । ভক্তবাঞ্চা-কল্প'তরু ঠাকুর তাহার 

বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন ; কিন্ত ব্রাহ্মণ ভক্তদের কাহারও কাহারও 

বুবর্ণবণিকের গৃহে ভোজনে ্বিধ। ছিল বলিয় তাহার। অবকাশ খুঁজিয়! 

আহারের পুর্বেই সরিয়া পড়িতেন। তবে এমনও হইতে যে, ঠাকুরকে 
প্রস'দ গ্রহণ করিতে দেখিয়া কেহ কেহ এরূপ জাঁতিবিচার তখনকার মতে! 
পরিত্যাগ করিতেন । এইরূপে একদিন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মনে 

দ্বিধা লইয়াই প্রসাদ পাইলেন ।, কিন্তু ইহার পর ভক্তগৃহে এপ্রকার সঙ্কোচ 

নিধুক্তিক জানিয়। তিনি ঠাকুরের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন; 

তখন ঠাকুর বুঝাইর়! দিলেন, “ভক্ত হ'লে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যায়।” 
অধরলাল স্বশ্পায়ু ছিলেন। ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্ের ৬ই জানুয়ারি, মঙ্গলবার 

সরকারী কার্ষোপলক্ষ্যে তিনি অশ্বারোহণে মানিকতল! ডিস্টিলারি- 

পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে শোভাব্ুজার স্টাটে অশ্বপৃষ্ঠ 
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হইতে পতনের ফলে তাহার বাম হস্তের কব্জি ভাঙ্গিয়। যায় এবং অচিরে 
ধনুষটঙ্কার আরম্ভ হন্ন। বহুপূর্বেই ঠাকুর তাহাকে অশ্বারোহণসম্বন্ধে 
সাবধান করিয়। দিয়াছিলেন ; কিন্তু ভবিতব্যতা৷ কে খণ্ডাইবে? তাহার 

দূর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ঠাকুর যখন তাহাকে দেখিতে গেলেন, তখন 

তিনি বাকৃশক্তিহীন। তবু ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ তাহার দ্রই নঘ্পনে 

দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ঠাকুরও শ্নানমুখে সাশ্রুনয়নে 
তাহার অঙ্গে হস্ত বুলাইয়৷ দিলেন এবং তাহাকে অভয়বাণী শুনাইলেন। 
& প্রসঙ্গে ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন যে, অশ্বপৃষ্ঠে গমনকালে অধরের 

ইষ্টদর্শন হইয়াছিল এবং সেই আনন্দে তিনি নিজেকে সামলাইতে না 
পারিরা ঘোঁড়ী হইতে পড়িয়। গিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই 
জানুয়ারি (১২৯১ সালের ২রাঁ মাঘ) বুধবার প্রত্যুষে বেল। ছবটার 

সমর শ্রীযুত অধরলাল মহাপ্রয়াণ করিলেন । সে নিদ্বারুণ শোকে মুহৃমান 

ঠাকুর এজগদম্বার নিকট অভিমানভরে স্বীয় বেদন1 জানাই বলিলেন, 
“মণ তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো৷ এই অবস্থা !” 
আহা! ভক্তের জন্য ভগবানের কি অচিস্তনীয় আতি !* 

4. ১ '্উদ্বোধন', ১৩৫৬, ফাল্ুন-চৈত্র ও ১৩৫৭, আধাঢ়-শ্াবণে শ্রীযুক্ত কুমুদ্দবন্ধু সেনেব 

লিখিত প্রবন্ধ-অবলম্বনে | 
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গিরিশচন্দ্র ঘোষ 



গিরিশচজ্ঞ ঘোষ 
শ্রীধুক্ত অক্ষয়কুমার লেন-রচিত টরামরুষ্ণপুঁথিতে শ্রীরামরষণ 

বলিতেছেন-_ 

কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে 

উপবিষ্ট হেনকাঁলে দেখি নিরখিয়া, 

আইল মুরতি এক নাচিয়! নাচিয়! । 
কেব! সে খন আমি জিজ্ঞাসিন্থু তায়, 

কহিল, “ভৈরব মুই আইন্ু হেথায় 1, 

“কিবা প্রয়োজন ?+-_তারে পুছিলে আবার 

উত্তর করিল, “কার্য করিব তোমার 1; 

গিরিশ আমার কাঁছে আসিবার পর, 

দেখিন্র ভৈরব সেই তাহার উপর | (৪৫৬-৭ পৃঃ) 

গিরিশকে ভৈরববপে দেখার উল্লেখ '“লীলাপ্রসঙ্গে'ও (গুরুভাব, পুর্বীর্ধ? 

৮০ পৃঃ) আছে_-পিরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার মন্দিরে 

ভাঁবসমাধিতে একদিন তীহাকে এরূপ দেখিয়াছিলেন 1” 

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোঁধ মহাশয় বঙ্গসমাঁজে প্রধানতঃ মহাকবি নাট্যকার 
ও নট বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; কিন্ত শ্রীরামকষ্ণসজ্ঘে তিনি একনিষ্ঠ ভক্তি ও 
ঠাকুরের অহৈতুকী কপার অপূর্ব নিদর্শন | শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া 
গিরিশ-জীবন যেমন মহিমমপ্ডিত হইয়াছিল, গিরিশকে অবলম্বন করিয়! 
শ্রীরামরুষ্ণের লীলাও তেমনি জীবকল্যাণে অপূর্ব স্ফুতিলাভ করিয়াছিল । 
শিরিশের জীবন বুঝিতে গেলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকেবাদ দেওয়া চলে না, 
শ্রীরামকঞ্ের লীল। বুঝিতে গেলেও গিরিশের জীবন তেমনি অপরিহার্ধ। 
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১৮৪৪ খ্রীষ্টান্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার (১২৫০ বঙ্গাবের ১৫ই 

ফান্তুন ) গিরিশের জন্ম হয়। তাহাঁর পিতা নীলকমল ঘোষ কলিকাতায় 

১৩ন্ৎ বস্তুপাড়া লেনে বাস করিতেন । গিরিশের প্রপিতামহ রামলোচন 

ঘোষ এ বাটাটি ক্রয় করিয়া! কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিতে আরন্ত 

করেন। এই গৃহেই গিরিশের জন্ম হয়। নীলকমল সওদাঁগরী অফিসে 
বুক-কিপারের (হিসাব-রক্ষকের ) কার্য করিতেন। এ কার্ষে তিনি 

বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া সাহেবদের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন । 
সমসাময়িক দৃষ্টিতে তাহার উপার্জন মন্দ ছিল নাঁ। সাংসারিক বিচক্ষণতা, 
উদারতা, পরোপকার ও অন্তান্ত সদ্গুণের জন্য তিনি প্রতিবেশীদের 

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকুলসম্ভৃতা ভক্তিমতী 
জননী রাইমণিও অন্ঠান্ত অশেষ গুণের সহিত বংশপরম্পরায় ধর্মভাব 
পাইয়াছিলেন । তিনি ঠাকুরদেবতার কথা শুনিতে ও স্তবপাঠ করিতে 

ভালবাসিতেন এবং বৈষ্ণব-ভিথারী বাড়িতে আসিলে পয়স! দ্বির৷ গান 

গুনিতেন। গিরিশের মাতুল নবীনকষ্ণ ভাবপ্রবণ, বিস্ান্ুরাগী ও 

অধ্যায়নশীল ছিলেন এবং তর্কে ছিল তীহার অপুর্ব ক্ষমতা । জ্যেষ্টতাত 

রামনারায়ণের অমায়িকতা৷ ও আমোদ প্রিয়া পাড়ায় স্ুবিদ্দিত থাঁকিলেও 
তিনি স্ুুরাসক্ত ছিলেন । গিরিশ উন্তরাঁধিকাঁরসূত্রে এই সকলের গুণাঁগুণই 
লাভ করিয়াছিলেন । খুল্লপিতামহীর প্রভাবও তাহার উপর অনেকখানি 
পতিত হইয়াছিল । পিতামহীর বর্ণনাভঙ্গীতে রামায়ণ, মহাভারত ও 

পুরাণের গল্প গিরিশের নিকট জীবন্ত হুইয়! উঠিত। একবার শ্রীকৃষ্ণের 

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরাগমনের চিত্রটি বৃদ্ধা এমন প্রাণম্পর্শা করিয়া 
তুলিয়াছিলেন যে, গোপ-গোপীদের নয়নজল, প্ররুতির যৌনকাতরতা। এবং 
মা যশোদার ক্ষিপ্তপ্রার় হাহাকার উপেক্ষা করিয়া অক্রুর শ্রীরুষ্ককে বৃন্দাবন 

হইতে লইয়! গেলেন শুনিয়া কাতরকঠে বালক গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভ্রীক্ণ কি আবার এলেন ?” পিতামহী বলিলেন, “না।” আবার প্রশ্ন 
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হইল, “আর এলেন না ?” “না!” তৃতীয়বারও অনুরূপ প্রশ্ন করিয়া এবং 

উত্তর পাইয়া কাতরহৃদয়ে বালক অন্তত্র চলিয়া গেলেন। সে দারুণ 

বিরহ-ব্যথা দূর হইতে তিনদিন লুগিয়াছিল। কোমল-হদ্রয় বালক সেই 
তিনদিন আর গন্ন শুনিতে আসে নাই। 

গিরিশ ছিলেন রাইমণির অষ্টম গর্ভের সন্তান; তাই পাছে মায়ের 

দৃষ্টিতে পড়িয়া! সন্তানের অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে জননী গিরিশকে কোনরূপ 
আদর করিতেন না। তবে জননীর স্নেহে তিনি ঘতটুকু বঞ্চিত ছিলেন, 

পিতার আদ্র ততটুকু অধিক পাইতেন। অতঃপর একটি ঘটনায় গিরিশ 

বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারই মঙ্গলকামনায় জননী এই অপূর্ব ত্যাগ 

স্বীকার করিয়াছেন। একদিন গাল ও গল! কুলির! বালক গিরিশ জরে 

অজ্ঞানপ্রায় হইয়া পড়িরা আছেন, সেই সময় রাইমণি নীলকমলবাবুকে 

ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “তুমি যেমন করে পার বীচাও ৷” অকম্মাৎ মেহের 

আতিশব্য দেখিয়। নীলকমল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাইমণি বলিলেন, 

“আমি রাঁক্ষপী এক সন্তান খেয়েছি। পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল 

হয়, তাই আমি একে কাছে আসতে দ্রিতুম না। "আমার হেলার 

কত কষ্ট পেয়েছে-_ আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।” ইতঃপূর্বে বাইশ বৎসর 

বয়সে গিরিশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। জননীর পূর্ণ স্নেহে 

বঞ্চিত থাকাঁর আর একটি কারণও ছিল। পুত্রপ্রসবের পর রাইমণি 

হৃতিকারোগে শব্যাশায়িনী হন এবং মাতৃস্তনে বঞ্চিত গিরিশ এক বাগ্দী 

মেয়ের স্তন্তপানে বাধা হন। জননী অতঃপর দীর্ঘদিন ধরাধামে ছিলেন 

না__গিরিশের দশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন । 

গিরিশের বাল্য-জীবনের শিক্ষাদীক্ষা সাধারণ গতিতেই অগ্রসর 

হইতেছিল। বিশেষ এই যে, পিতার আদরের ছুলাল গিরিশ বয়োবুদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে বড়ই আবদারে হইয়া উঠিতেছিলেন ) যেখানে বাধা পাইতেন 

সেখানেই তাঁহার অশান্ত ভাব দ্বিগুণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিত। 
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জুকুর ভয় দেখাইলে তিনি জুজুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইতেন। 
পুত্রের এই প্ররুতির পরিচয় পাইয়া পিতা সম্ভবক্ষেত্রে মোটেই বাধ! দিতেন 
না। গৃহদেবতা শ্রীধরকে নিবেদন করিবেন মনে করিয়া জেঠাই-ম। 
বাগানের প্রথম শশাটি কুটো-বীধা করিয়া! রাখিয়াছেন। গিরিশের উহ্না 
খাইবার ইচ্ছা! হইল, তাই পিতার বাড়ি ফিরিবার পূর্বে কানা শুরু 
করিলেন, “তেষ্টা পেয়েছে”_ “জলখাবার তেষ্ট] নয়” বা “বাজারের শশা- 
খাবার তেষ্টা নয়; খিড়কির বাগানের শশাখাবার তেষ্টী।” বাবার 

আদেশে শশ। গিরিশের হাতে আসিল। জেঠাই-ম। দ্রেবরকে বারণ 

করিলে নীলকমল উত্তর দিলেন, “বালক যার জন্য এত ক'রে কাঁদছে, 

শ্রীধর কি তা তৃপ্তি ক'রে খাবেন ?” 

হাতেখড়ি হইবার পর গিরিশ বিদ্যালয়ে গেলেন ; কিন্তু প্রক্ৃতিচালিত 

পুত্রকে স্নেহপ্রবণ পিত! ক্রমে এক বিগ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে সরাইতে 

থাকায় পুত্রের বিগ্াভ্যাস অতি মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল । তবে 

সৌভাগ্যের বিষয় এইযে, বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসকালেই তাহার 
সাহিত্যপ্রীতি উদ্বধ হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের নাম শুনিয়া! তিনি 

কবিতা-রচনার মন দিয়াছিলেন এবং গুগ্ত-কবির “সংবাদপ্রভাকরে”র 

গ্রাহক হইপ্লাছিলেন। হাফ-আখড়াই, কথকতা, রামায়ণ-গান ইত্যাদির 
প্রতি তাহার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। “কবিকঙ্কন-চণ্তী,, 

'অন্নবামঙ্গল” পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি বাড়িতে বসিয়৷ পড়িতেন। 

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, তিনি এই সময়ে হিন্দুর 
ধর্মজীবন ও ধর্মভাবের সহিত ক্রযেই সুপরিচিত হইতেছিলেন। 
কিন্তু মনে হয় যে, ইহাতে তাহার কবিকল্পনার পরিপুষ্টি ঘটিলেও 
তিনি ইহার আধ্যাত্মিক আহ্বানে আত্মবিসর্জন দিতে কখনও প্রস্তুত 
ছিলেন না। ূ 

ভাবী জীবনের জন্য গিরিশ যখন এইরূপে গড়িয়া উঠিতেছেন তখন 



গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৪৭৯) 

তাহার চতুর্দশ বংসর বয়ঃক্রমকাঁলে পিতা নীলকমল অকন্মাৎ পরলৌক- 
গমন করিলেন । কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে গিরিশ তখন স্বাধীন । 

পিতার দূরঘৃষ্টির ফলে এব্খ জ্ঞোষ্ঠা ভগিনী রুষ্চকিশোরীর যত্বে বিষয়- 
সম্পত্তি রক্ষ! পাইলেও গিরিশকে রক্ষা করা ভগিনীর সাধ্যায়ত্ব ছিল না । 

ভ্রাতার অবস্থ। দেখিয়া বৃদ্ধিমতী কৃষ্ণকিশোরী পিতৃ-বিয়োগের এক বৎসর 

পব নবীনচন্ত্র সবকারের কন্তা। শ্রীমতী প্রমোদিনীর সহিত তাহার পরিণয় 
ঘটাইলেন। নবীনবাবু গিরিশের পিতৃবন্ধু এবং বিচক্ষণ ভদ্রসস্তান ; তিনি 

এ্যাট্কিন্সন টিল্টন কোম্পানির বুক্-স্রীগার ছিলেন। দিদি ভাবিলেন, 

ইহার সাহায্যে গিরিশকে শাসনে রাখিতে পারিবেন । ফল কিন্তু বেশী 

কিছুই হইল না। পিতার মৃত্যুতে গিরিশের বিদ্যালয়েব পাঠ কিছুদ্দিন 
বন্ধ রহিল। পরে পুনর্বার অধায়ন আবন্ত হইলে তিনি প্রর্বেরই ন্যায় 

বিগ্ভালয় বদলাইতে লাগিলেন; অবশেষে ১৮৬২ খ্রীষ্টান পাইকপাড়া 

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্ভালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষা! দিয়া অরুতকার্ধ 

হইলেন | বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ এইখানেই শেষ হইল। তবে 

পূর্বাভ্যাসানুসারে স্বগৃহে সাহিত্যচ্চা চলিতে লাগিল । 

তখন ইংরেজী শিক্ষার সর্নাধিক আদব | গিরিশ বিবাঁহের যে যৌতুক 

পাইয়াছিলেন, উহ! বিলাস-ব/সনে বায় না৷ করিয়া সেই অর্থে কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট ইংরেজী গ্রন্থ কিনিলেন এবং মনোনিবেশপুর্বক অধ্যয়ন আন্ত 

করিলেন ৷ গিরিশ যখন যাহা! প্রিতেন ভাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন ; 

ইংরেজী-পাঠকালে নিজের গৃেই অধিক সময় কাটিত-_বন্ধবান্ধবের সহিত 
গল্পগুজব পর্যস্ত হইত ন1। এই কালে তিনি বঙ্গভাষায়ও ব্যুৎপত্তিলাভের 
জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং গৃহে বসিয়! উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতার পদ্য 

বঙ্গানুবাদ করিতেন । নিজের সংগৃহীত পুস্তকে পরিতৃপ্ত না হইয়া পরে 

তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সাস্যশ্রেণীভূক্ত হইয়াছিলেন । 
যৌবনোদগমে অভিভাবকহীন গিরিশের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে 



২৫০ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

কয়েকটি দোষও বুদ্ধি পাইল। পানদোষ, স্বেচ্ছচারিতা ও হৃঠকারিতা। 

ক্রমেই প্রবল হইয়৷ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল । ক্রমে তাহাকে 

অবলম্বন করিয়া একটি বওয়াটে দলের স্থষ্টি হইল। দলপতি গিরিশ 

কখনও তুবড়ি ওয়াল৷ সাপুড়ের সঙ্গে বাণ খেলিতেছেন, কখনও পাড়ার 

আগত ভগ সন্ন্যাসীকে শান্তি দ্রিতেছেন, কখনও-ব! লোকাভাবস্থলে মুতের 

সৎকারে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখনও চাদ সংগ্রহ করিয়! গরীবের 

চিকিৎস ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন । প্রতিবেশীরা বদিও তখন গিরিশ 

ও তাহার দলের অযাচিত সাহাঁযেস্টর উপকৃত হইতেন ও উহার প্রত্যাশ। 
রাখিতেন, তথাপি এই উচ্ছৃঙ্খল দলকে তাহারা ভালবাসিতেন না। 

জামাতার ভাবগতিক দেখিয়। শ্বশুব নবীনবাঁবু তাহাকে স্বীয় সওদাগরী 
আফিসে শিক্ষানবীসরূপে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ন্যনাধিক পঞ্চদশ 
বর্ষ গিরিশবাবু বিভিন্ন আফিসে চাকরি করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গালার ধনাঢাগৃহে তখন পাশ্চান্তের অনুকরণে থিয়েটারের প্রচলন 

হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে উহা! দ্রেখার সৌভাগ্য ঘটিত না। তাই 
জনসাধারণের জন্য সথের থিয়েটার আরম্ভ হয়। গিরিশবাবু অভিনেত। 

বা সঙ্গীত-রচয়িতাঁরিপে এই সকল সম্প্রদ্রায়ে যোগ দিতেন । পরে ১৮৬৭ 

্বীষ্টাব্দে তাহারই উদ্মোগে অভিনীত “শঙিষ্ঠা” নাটকের জন্য কয়েকখানি 

গান রচনা করিয়। তিনি এ বিষষে খ্যাতি অঙ্গন ' করেন। অবশেষে 

যুগধর্মীন্ুপারে সথের থিয়েটারে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশবাবু 
উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করিলেও বন্ধুদের আগ্রহে এবং নিজের অভিনয়- 

স্পৃহাবশতঃ মাঝে মাঝে উহাতে যোগ দিতে লাগিলেন । কালক্রমে 
থিয়েটারে বারাঙ্গনার আবির্ভাব হইল এবং সখের দল পেশাদারী সম্পরদাসে 

পরিণত হইল । এই উভয় পরিবর্তনের জন্য গিরিশ দ্বায়ী না হইলেও, 

ইহাও সত্য যে বাঙ্গালার থিম্নেটারের পুর্ণ পরিণতাবস্থার তিনিই অধ্যক্ষ, 

অভিনেতা, না্যাচার্য ও নাট্যকার হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্য- 
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সম্প্রদায়ের পরিচালনভার গ্রহণপুর্বক বঙ্গীয় নাট্যালয়ের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত 

হইলেন এবং উহার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন । থিয়েটারে প্রথম 

দীনবন্ধু ও মাইকেল প্রভৃতির নাটক অভিনীত হইত, অথব। বস্কি মচন্দ্রের 
উপন্যাস কিংবা! নবীনচঞ্জ্রের কাব্যকে নাটকাকারে বপাস্তরিত করা হইত । 

গিরিশবাবু প্রথমতঃ সঙ্গীত-রচনা, উপন্তাসাদিকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করা 

এবং স্বয়ং অভিনয় করাঁতেই তৎপর ছিলেন ; পবে রঙ্গামোদীদের ক্রম- 

বধমান আগ্রহ মিটাইবার জন্ত মৌলিক নাটবচনায়ও অগ্রসব হইলেন । 

তিনি তখনও সওদাগরী অফিসে চাকরি করিতেন বলির অথের জন্ট 

অভিনয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত না; একট! প্রকৃতিগত রসস্থষ্টি ও 

রপপরিবেশনের প্রেরণাতেই তিনি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। শাই 

দেখিতে পাই-_“কৃষ্চকুমারী”-অভিনয়ে (১৮৭৩ খ্রীঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারি ) 

ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি খন শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ 
করেন এবং উহ্থার পুরস্কারন্বূপ নাটোরের মহারাজের নিকট হইতে 

রাজবেশ ও তরবারি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি উহ আম্মসাৎ না করিরা 
থিয়েটার-সন্প্রদ্দায়কেই দান করেন। এইভাবে আরও কয়েক বৎসর 

থিয়েটার ও চাঁকরি একসঙ্গে চালাইয়! ১৮৮১ গ্রীষ্টান্দের ১ল! জানুয়ারি 

হইতে তিনি স্বীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে থিয়েটারের সোষ্ঠবসাধনে অর্পণ 

করিলেন। প্র দিন তিনি প্রতাপচটাদ জহুরীর অনুরোধে মাসিক ১০০ 

টাক! বেতনে তাহার থিয়েটারের ম্যানেজার তইলেন। 

অতঃপর অনেক স্থানেই তিনি অধ্যক্ষতা করিয়াছেন । যখন যেখানে 
যাইতেন সেখানেই তিনি হইতেন নূতন থিয়েটারের অপ্রতিদ্ন্দী নেত! ও 
প্রাণ । স্থতরাৎ তাহাকে পাইবার জন্ত সকল সম্প্রদ্ণায়ই লালায্িত থাকিত । 

অথচ নির্লোভ গিরিশবাবু নিজদোষে কোন সম্প্রদায় ত্যাগ করিতেন 

ন]1 বা কাহারও সহিত বিবাঁদ করিতেন না সকলেই ছিলেন তাহার বন্ধু । 

আবার সর্বক্ষেত্রেই তাহার নিম্পৃহতা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিত। 
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অমৃতলাল প্রভৃতি বন্ধুরা যখন তীঁহারই উৎসাহে স্টার থিয়েটারের 

স্বত্বাধিকারী হইয়। উহার গৃহনির্মাণে তৎপর, তখন এমারেন্ড থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠাতা গোপাললাল শীল গিরিশবাবুকে বলিলেন যে, তিনি যদি বিশ 
হাজার টাকা বোনাস ( অতিরিক্ত পারিতোষিক ) ও সাড়ে-তিন শত 

টাকা মাসিক বেতন লইয়' এমারেন্ডের অধ্যক্ষ না হন, তবে শীল মহাশয় 

স্টারের সর্বনাশ করিবেন। এই সঙ্কটে পড়িয়া গিরিশবাবু স্বীয় 

বোনাস হইতে ১৬০০০২ টাঁকা স্টারের জন্য দাঁন করিয়া এমারেন্ডের 

পরিচালনভার লইলেন (১৮৮৭ )। পরে তিনি পুনর্বার স্টারে ফিরিয়া 

আসেন € ১৮৮৯ )। 

শ্রীযীত গিরিশের নাট্য প্রতিভা দ্রিকে দিকে কিরূপে বিকশিত হইয়াছিল, 
তাহা বিস্তারে দেখানে। আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে ; কারণ আমরা 

ভক্ত গিরিশের সন্ধানে ফিরিতেছি। আমর! শুধু অমৃতলালের ভাষায় 
এইটুকু বলিয়াই শেষ করিব যে, “গিরিশচন্দ্র জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জনক। 
-১*বাঙ্গাল। নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী এক গিরিশচন্ত্র । 

'**ইহার খুড়ো, জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিলেন ন1।” 
ভক্ত গিরিশের অনুসরণের পূর্বে আমরা তীহার চরিত্রের আর একটু 

দিগ দর্শন করিয়া লইব। প্রতিবেশীদের ছুংখ-দারিব্র্য ও পীড়াঁদি তাঁহাকে 

ব্যথিত করিত বলিয়া তিনি এক সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ক 

করেন ; কিন্ত অশিক্ষিত সমাজ সবপ্রকার আনুষঙ্গিক বিধি মানিতে পারে 

ন" দেখিয়া! বিরক্কিসহকাঁরে উহ বজ্ন করেন, কিন্তু পরোপকারী হইলেও 

যৌবনারস্তে তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, অধিকন্তু যুগপ্রভাবে ধর্মে আস্থা 

হারাইয়াছিলেন। তবে পিতার প্রতি অগাধ ভালবাসার ফলে তিনি 

পিতৃতপণ করিতেন-_-বলিতেন, “জল দিই ; কি জানি সত্যই যদি পিতার 

কোন কার্য হয়।” একব'র শারদীয়া পুজার পুর্বদিন কাহার তাহার 

প্রাঙ্গণে প্রতিয রাখিয়া গেল এবং প্রাতে প্রতিবেশীর অনেকেই মজা 
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দেখিবার জন্য তথার সমবেত হইল । নিমের কোলাহলে নিদ্রোখিত 

গিরিশবাবু সমস্ত বুঝিলেন এবং মগ্যপানান্তে কালাপাহাড় সাজিয়। কুঠার 

হস্তে প্রতিমাকে আক্রমণপূর্বক খণ্ডবিখণ্ড করিলেন-_ দিদির আর্তনাদ, 
প্রতিবাসীর প্রতিবাদ প্রভৃতি কিছুতেই সঙ্বন্নচ্যুত হইলেন না । সারাদিনের 

পরিশ্রমান্তে স্তৃপীক্কত ধ্বংসরাশিকে মৃত্তিকাগভে প্রোথিত করিয়া তিনি 

নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই রাত্রে তাহার জর হইল ও মুখ ফুলিয়া উঠিল । 

দিদি মানসিক করিলেন, চারি বৎসর মায়ের পূজা দিবেন এবং যথাকাঁলে 

সে প্রতিজ্ঞা পালনও কবিলেন। গিরিশের কিন্তু কোন অনুশোচনা ' দেখ! 

গেল না। শোনা যায়, অবিশ্বাসের ধূমে আচ্ছাদিতবুদ্ধি গিরিশ তখন 

পথে চলিতে চলিতে নির্জন স্থানে শিবলিঙ্গকে অপমান করিয়া দেখিতেন, 

শিব শান্তি দেন কিনা । তদানীন্তন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি 

লিখিয়াছেন, “ঈশ্বর-না-মান একট পাণগ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে 

হইত । কিন্তু হিন্দুর দ্বেশে.'.হিন্দুর প্রাণ ঈশ্বরকে একেবারে হঠ করিয়। 

উড়াইয়া দ্রিতে পারে না। বন্থবান্ধবদিগের মধ্যে যাহার! কৃতবিদ্য ছিলেন, 

ঈশ্বর লইয়া মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রাঙ্গসমাজে ও 
মাঝে মাঝে যাওয়া.আসা। করিতে লাগিলাম। কিন্তু যে অন্ধকার, সেই 

অন্ধকার | .. ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট ।.."জড়বাঁদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞব_ 
তাহার যাহা বলেন, তাহাই ঠিক 1” গিরিশের তখনকার দার্শনিক 

বিশ্বাস স্বরচিত কবিতাঁয় প্রকটিত হইয়াছে-_ 

পঞ্চভূত ধরি করে মহাকাল নৃত্য করে, 

সংযোগ-বিয়োগ নিত্য ছেলে-খেলাপ্রায় । 

একত্র যখন বাধে পঞ্চভূত হাসে কাদে 

খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায় ! 
চিরদিন সকলের একরূপ যায় না। ' পরবর্তী কালে যিনি লোকচরিত্র 

অঙ্কন করিয়া মহাকবি নামে পরিচিত হইবেন, তীহার ব্যক্তিগত জীবন 
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ঘাত-প্রতিঘাতে বড়ই বৈচিত্র্যময় । তিনি ১৮৬৮ খ্রীঃ দ্বিতীয়! ভগিনী 
কৃষ্ণকামিনী ও অল্প পরেই অব্যবহিত অন্জ কানাইলালকে হাঁরাইলেন। 
তাহার তেইশ বৎসর বয়সে একটি পুত্র জন্মিয়া এক মাস পরেই বিদায় 
লইল; ইহার সাত বৎসর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ 
করিলেন। এই শোকানল নির্বাপিত হইবার পূর্বেই আর একটি 
সহোদরার মৃত্যু হইল। অবশেষে গিরিশপত্বী হুত্তিকারোগে প্রার 
এক বৎসর ভূগিয়া গিবিশের আপ্রাণ সেবাসত্বেও দ্রেহত্যাগ করিলেন 

(১৮৭৪-৭৫ শ্রীঃ)। ছুঃখে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের শরণ লয়; কিন্ত 
গিরিশবাবু স্বেচ্ছায় সে সহায়তায় বঞ্চিত। এখন তাহার যন্ত্রণীলাঘবের 
সহায় মাত সাহিত্যচর্চা, কাব্য-প্রণয়ন এবং স্থুরাপান। গিরিশচন্দ্র 
তাহাতেই ডুবিলেন । 

বিপত্ীক গিরিশবাবু শীঘ্রই পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিলেন। নূতন 
পরিবারের শ্ীকান্তিক যত্রে গৃহে আবার শ্রী ফিরিল। 'তিনিও কতক 

*ত্যত হইলেন এবং থিয়েটারের কার্ষে পুর্ণোন্ধমে যোগ দিলেন । রসস্থষ্টি 
এবং আনন্দপ্রদ্ধান ব্যতীত এই কার্ষে তাহার অন্ত কোন উদ্দেশ্ত ছিল 
কিনা জানি না। কিন্তু এই থিয়েটারই তাহার জীবনকে অতঃপর এক 
মধুর পরিণতির দিকে লইয়া! চলিল। তিনি চাহিয়াছিলেন পুরুষকার এবং 
যুক্তিতর্ক-পরিপুষ্ট অবিশ্বাসের সন্কীর্ণ তীরদ্য়ের মধ্যে জীবনপ্রবাহকে আবদ্ধ 

রাখিতে ; কিন্তু ঘটনাপরম্পরার আকর্ষণে সে প্রবাহ ক্রমেই অধিকতর 
বিশাল ও শক্তিশালী হইয়া কখন কিরূপে যে অসীম সমুদ্রে আসিয়৷ পড়িল, 
তাহ। তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না। 

বুদ্ধি ও বিশ্বাসের ঘোর ছন্দে তখন তাহার মন বিক্ষুন্ধ। বিপদে 
পড়িয়া তিনি কখনও অপরের অনুকরণে ঈশ্বরকে ডাকিয়।৷ ফেলিতেনু 
বটে ; কিন্ত তখনই আবান কার্কারণের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া বলিতেন, 
“এটা প্রার্কৃতিক নিয়মেই ঘটেছে” দৃষ্টাতস্তরূপে বল! যাইতে পাঁরে যে, 
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প্রথম! পত্রীর মৃত্যুর পর তিনি যখন ফ্রাইবার্শর কোম্পানির কাজে 
ভাগলপুরে ছিলেন, তখন একদিন বন্ধুদের সহিত বেড়াইতে গিয়া এক 

অন্ধকার গুহায় নামিয়া পল্ডেন। কিন্তু বহির্গমনের পথ ন' পাইয়৷ বন্ধুগণ 

বলিন্ত থাকেন যে, নান্তিক গিরিশ সঙ্গে থাকায় এই বিপদ ঘটিয়াছে__ 
এখন বিপদভঞ্জন মধুস্ত্বনকে ডাকা ভিন্ন উপায় নাই। বন্ধের 

পীড়াগীড়িতে অগতা। তিনিও সে প্রার্থনায় যোগ দ্রিলেন এবং ৩খনই 

সম্মুখে পথ দেখিতে পাইলেন ; কিন্তু বাহিরে আসিয়াই বলিলেন, “ভাই, 
আজ বিপদে পড়েই তাঁকে ডাকলাম; কিন্তু যদি বিশ্বাস করে কখন ও 

তাব নাম নিতে পারি তবেই নেব, নতুব! বিপদে কি মৃত্যুভরেও নয় 1” 
গিরিশবাবু প্রথমে এ্রতিহাসিক নাটক লইয়! সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী 
দবর্শকবুন্দকে আকর্ষণপূবক রঙ্গমঞ্চকে সাফলামণ্ডিত করিতে হইলে 

পৌরাণিক ও ধর্মবিষয়ক নাটক-রচন1 আবশ্তক | সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনের 

তাড়নায়ই তিনি দেব-দেবীও অবতারদের চরিত্রাঙ্কণে ব্রহী হইয়াছিলেন। 

নতুব1 পৃর্বোক্তরূপ মনোবুস্তিবিশিষ্ট গিরিশবাবু যে অকম্মাৎ তাহাদের পুজায় 
আন্ম সমর্পণ করিবেন, ইহা মোটেই যুক্তিসহ নহে। বস্ত্শঃ অভিনেতা 
বেমন নাটকীয় ভূমিকাঁকে বুদ্ধিপূর্বক অঙ্গীকার করিয়াও তাহার সহিত 

একীভূত হন না, গিরিশও তেমনি লেখনীমুখে দেবচরিত্রাদি ফুটাইয়! 

তুলিলেও সর্বদা দ্রষ্টী ও সাক্ষী হইয়াই রহিলেন- তীহ্ার উদ্দেপ্ত রহিল 
দর্শকের চিত্তবিনোদন এবং প্রয়োজন হইল নামযশ ও জীবিক]। 

ইহার সহিত বাল্যের স্ুসংস্কার যে একেবারেই মিশ্রিত ছিলনা, 

তাহা নহে। অধিকন্তু তিনি তখন নিছক অর্থার্থীই নহেন, তিনি আর্ত ও 

বটেন। কত শোকই ন1 তাহার উপর দ্বিয়। গিয়াছে! ইহারই মধ্যে 

'আবার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের ছয়মাস পরেই বিস্চিকাঁরোগে তাহার 
নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল । মৃত্যু যখন শিয়রে দণ্ডায়মান, তখন 
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তিনি সহস দেখিলেন সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব মাতৃমৃতি-_ তাহার সীমস্তে 

সিন্দুর, নয়নদ্বয় শ্নেহপূর্ণ, পরণে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী । সেই দেবী 

তাহাকে দিলেন মহাপ্রসাদ্দ খাইতে । গিরিশবাবুর যখন চমক 'ভাঙ্গিল, 

তখনও তাহার মুখে সেই মহাপ্রসাদের স্বাদ রহিয়াছে! অতঃপর তিনি 

সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই অলৌকিকবপে পুনর্জীবনলাভান্তে আর 
একদিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দ্বেখিলেন, তাহাব চতুদ্িকে 
শত্রু; এমন কি, বন্ধুগণও নিজ নিজ শ্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত । পুকষকার- 

সহায়ে সংসারে অত্যুদ্যয়লাঁভ করিয়া তিনি আজ পদে পদে বিপর্যস্ত ! 

অধিকন্তু বিস্চিক হইতে" আরোগ্যের পরও তাহার ভগ্রস্বাস্ত্বোব কোন 

উন্নতি দেখ। গেল ন1। অগত্যা তিনি সর্ববাঁধিহর ৬তারকনাথ মহাদেবের 

শরণ গ্রহণপুবক কেশ-শ্মশ্র রাখিলেন, নিত্য গঙ্গাঙ্নান আরম্ভ করিলেন 
এবং শিবপুজা ও হবিষ্যান্ন-ভোজনে মন দ্বিলেন। এই সময়ে তিনি 
প্রতিবৎ্সর শিবরান্রি-ব্রত করিতেন এবং ৬তারকনাথদর্শনে যাইতেন 3 

কখনও বা কালীঘাটে যাইয়া যৃপকাষ্ের সন্গিকটে আন পাতিয়া সমস্ত 
রাত্রি জগদন্বাকে ডাঁকিতেন। শোন! যায়, সকাম সাধকের প্রার্থনা ম। 

অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ করিয়াছিলেন--গিরিশ তখন ওুধধপ্ররনোগ ব্যতিরেকে 
শুধু ইচ্ছাশক্তিবলে রোগ আরোগ্য করিতে পারিতেন | তাহার মনে তখন 
আঁকুলতাঁও জাগিয়াছে ; তাই তাহার মুখে তখন রব উঠিত, “মা, মা,” 

আর ৮তারকনাথের নিকট তিনি প্রার্থনা জানাইতেন, “আমার সংশয় 
ছেতন কর। যদ্দি গুরূপদেশ ব্যতীত সংশয়ছেদন ন! হয়, তুমি আমার 

গুরু হও। 

সাহিত্যক্ষেত্রে গিরিশবাবু তখন পৌরাণিক নাটক-রচনায় লিপ্ত । 
একখানির পর একখানি নাটকে সাফল্যলাভের পর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ের 

আগস্ট মাসের এক শুভমুহুর্তে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তাহার “চৈতন্তলীলা অভিনীত 

হইয়! বিকৃতরুচি নবীন ব্গকে পুরাতনের অবিস্মরণীয় আস্মাদ প্রদ্ধানপূর্বক 
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তাহাকে প্রক্ৃতিস্থ করিল। গিরিশও কি তখন ভক্তিতে পরিধুত ? 

তাহার অবস্থ। দেখিয়া তো এরূপ মনে হয় না। “চৈতন্তলীলা”র রসাস্বাদে 

বিমুগ্ধ জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী স্বীয় প্রীতি ও ধন্তবাঁদজ্ঞাপনের জন্য 

গিরিশগৃহে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, কবিবর সুরার বোতল লইয়া! 
বসিয়া আছেন। নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিম্না বাবাজী 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি উষধ সেবন করছেন 1?” নিন্দা ও 

স্তিতে ভ্রক্ষেপহীন কবি জানাইলেন যে, বোতলে উষধ নহে, মগ্ধয 

আছে। গৌরলীলার সহিত এইকপ আচারেব অসামঞ্জস্ত দেখিয়] 
বাবাজী তৎক্ষণাৎ বিদ্বা় লইলেন। 

বাবাজী গেলেন, কিন্ত এই “চৈতন্যলীলা”ই অবাচিতভাবে গিরিশের 

নিকট শ্রীরামকুষ্ণজকে আনিরা দিল। “চৈতগ্ঠলীলা”- অভিনয়ে সুখ্যাতি- 

শ্রবণে ঠাকুর একদিন ( ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ) ভক্তগণসহ থিয়েটারে 

উপস্থিত হইলেন । সংবাদ পাইয়! গিরিশবাবু অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর 
হইলে ঠাকুরই তাহাকে প্রথমে প্রণাম করিলেন। গিরিশ প্রতিনমস্কার 
করিলে ঠাকুর আবার নমস্কার করিলেন । এইভাবে কয়েকবার ৮লিলে 
গিরিশ দেখিলেন, ঠাকুরের ভাগে সর্বদা একটি নমস্কার অধিক থাঁকিয়া 

যাইতেছে । গিরিশবাবু পরে বলিয়াছিলেন, “রাম অবতারে ধনুর্বাণ 

নিয়ে জগৎ-জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর 

রামকষ্চ অবতাঁরে জয় হবে প্রণাম-অস্ত্রে |” তিনি প্রণামান্ত্রে পরাজিত 

হইয়া মনে মনে শেষ নমস্কার জানাইলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া গিয়! 
উপরে বসাইলেন। তারপর একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিরা তিনি 

অন্ুস্থতাবশতঃ বাড়ি চলিয়া গেলেন। ইহা! কিন্ত প্রথম দর্শন নহে, 
তৃতীয় দর্শন । 

প্রথম দর্শন হইয়াছিল বস্ুুপাঁড়ায় দ্ীননাথ বস্থুর বাড়িতে (সম্ভবতঃ 
১৮৭৭ খ্রীঃ )। গিরিশবাবু “ইপ্ডিয়ান মিরর+ পত্রে দক্ষিণেশ্বরের পরমহৎস- 

১৭ 
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দেবের কথা পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে আর্ত ও জিজ্ঞাস গিরিশ 

বিস্চিক হইতে অলৌকিকভাবে জীবনলাভের পর ধর্মে মন দিয়াছেন ; 
কিন্তু উচ্চাঙ্গের বিশ্বাস তখনও মনে স্থান পায় নাই। “মিরর”-পাঠীস্তে 

তাহার মনে হইল, “ত্রাহ্মরা কি আবার এক পরমহৎস খাড়া করিয়াছে !” 

যাহ হউক, পাড়ায় তিনি আসিয়াছেন জানিয়1 কৌতুহলবশে সেখানে 
গিয়া দেখিলেন, পরমহংস মহাশয় উপদেশ দিতেছেন এবং কেশববাবু 

প্রভৃতি সানন্দে শুনিতেছেন | সন্ধ্যাসমাগমে একজন সেজ জালিয়া আনিয়। 

পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিলে তিনি জিজ্ঞাস। করিলেন, “সন্ধ্যা হয়েছে ?” 

শুনিয়া গিরিশ ভবিলেন, “ঢং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে! সম্মুখে সেজ জলছে, 
তবু ইনি বুঝতে পারছেন না যে সন্ধ্যা হয়েছে কি ন11” ম্ুতরাৎ আর 

সেখানে থাকা নিশ্রয়োজন জানিয়। তিনি বাঁড়ি ফিরিলেন। 

ইহার কয়েক বৎসর পরে বলরাম-মন্দিরে দ্বিতীয় দর্শন । ঠাকুরের 
শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচুড়ামনি বলরাম পল্লীর অনেককে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । শ্রীযুত গিরিশও নিমন্ত্রিত হইয়! তথায় উপস্থিত হইলেন। 
তাহার ধারণ ছিল যে, যোগী ও পরমহংসের1 কাহারও সহিত কথা 

বলেন শা এবং কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ সাধ্যসাধন! 

করিলে পদ্সেব। করিতে দেন মাত্র । এই পরমহৎস কিন্তু উহার বিপরীত ! 

ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে কণা বলেন, আর দীনভাঁবে ভূমি স্পর্শ করিয়া পুনঃ 
পুনঃ প্রণাম করেন । পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত নাট্যকার দেখিলেন, 

বাস্তবের নিকট কাল্ননিক চিত্র যেন কেমন মলিন হইয়া গেল--তিনি 
চমকিত হইলেন । কিন্তু সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে পরিণত হইল না। 
সেইদিন “অমুতবাজার পত্রিকা”র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাঁশিয়ও 
উপস্থিত ছিলেন। . তিনি বলিলেন, “চল, আর কি দেখবে ?” শ্রীযুত 

গিরিশের ইচ্ছা ছিল আরও দেখেন; কিন্তু শিশিরবাবু জোর করিয়াই 
সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তৃতীয় দর্শনকালে ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিকটে 
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আসিলেও সন্দেহ ও দ্স্তের ঘোর কুজ্থাটিকা! তখনও কাটে নাই; সুতরাং 

গিরিশবাবু চিনিয়াও চিনিলেন ন]। 

চতুর্থ দর্শনের পুর্বে জগশ্বস্বাকে ডাকিয়া তিনি দেবতার ইহলৌকিক 
শক্তিতে বিশ্বাসী হইয়াছেন ; কিন্তু পরলোকের পথপ্রদর্শক গুরুর সন্ধান 

পান নাই। শান্তে বলিয়াছে বটে, “গুরুত্র্গা গুকবিধু গু কর্দেবো মহেশ্বর$, 
ইত্যাদি; কিন্ত ভগবানকে গুরু বলিয়া! স্বীকার করিলেও মানুষকে তো! 

গুরুর আসন দেওয়। চলে না দন্ত যে প্রতিপদে বাধ! দেয়! এই সময়ে 
একজন বৈষুব বলিলেন যে, তিনি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দেন এব* 

ভগবান তাহ গ্রহণ করেন ; কখনও কখনও কটিতে জাতের দ্রাগ থাঁকে। 

কিন্ত গুরুলাভ না হইলে তাদৃশ সাক্ষাৎকার অসম্ভব । ঘটনাটি যাহাই 
হউক, : গুরুলাভসম্বন্ধে এই উক্তিটি গুনিয়। রুদ্ধগ্রহে বসিয়! নিঃসহাঁয় 

গিরিশবাবু অশ্রবিসজন করিলেন । ইহার কয়েকদিন পরে তিনি পাড়ার 
চৌরাস্তার একটি রকে বসিয়া আছেন। এমন সময় ভক্তসমভিব্যাহারে 

ঠাকুর সেই পথে বলরাম-মন্দিরে যাইবারকালে গিরিশের সহিত চক্ষুর 
মিলন হইতেই তীহাকে নমস্কার করিলেন; কিন্ত গিরিশ প্রতিনমস্কার 

করিলে আর পুননস্কার ন! করিয়াই, তিনি নিক্গপথে চলিতে থাকিলে 
গিরিশের মনে হইল, কে যেন অপৃশ্ঠ হ্ত্রে তাহার হৃদয় টানিয়া লইতেছে। 

একটু পরেই জনৈক ভক্ত আসিয়া তাহাকে বলিলেন, “পরমহৎসদে 
ডাকিতেছেন।” তদনুসারে তিনি বলরাম-মন্দিরে গেলে কিয়তক্ষণ পরেই 

ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, “বাবু, আমি ভাল আছি; বাবু, আমি 
ভাল আছি”*-বলিতে বলিতে কেমন যেন অবস্থ! হইয়া গেল। পরে 

কহিতে লাগিলেন, “ন না, ঢং নয়-__-টৎ নয়” এ কি গিরিশের সন্দেহের 

উত্তর? একটু পরে গিরিশের সহিত এইরূপ আলাপ হইল-_( গিরিশ ) 
“তরু কি?” পপগুরু কি জান?--যেমন ঘটক! তোমার গুরু হয়ে 

গেছে 1” (গিরিশ ) “মন্ত্রকি?” “ঈশ্বরের নাম ।” আরও কথাবার্তার 
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পর প্রত্যাবর্তনকালে গিরিশ অনুভব করিলেন, যেন তাহার দত্তের বাধ 

ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে--অবশেষে একদিন এই দ্েবমানবের নিকট তাহাকে 
মস্তক নামাইতেই হইবে । 

পঞ্চম দর্শনকালেও সেই ভগ্ন দত্তের কাঠামে| ফাড়াইয়া আছে। 

তক্তপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার থিয়েটারের সাজঘরে প্রবেশপুর্বক বখন 

জানাইলেন যে, ঠাকুর অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন, তখন স্বস্থানে 

অবিচলিত থাঁকিয়াই গিরিশ কহিলেন, “ভাল বক্সে লইয়! গিয়া বসান ।” 

দেবেনবাবু ধখন বলিলেন, “আপনি অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবেন না?” 

তখন বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন, “আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি 

থেকে নামতে পারবেন না ?” কিন্তু গেলেন ঠিকই । সেদিন সম্মুখে 

উপস্থিত হ্ইয়া ঠাকুরের সৌম্য সুখপন্মদর্শনে গিরিশের পাষাণ হৃদরও 
গলিয়। গেল--তিনি চরণম্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন । অভিনয়ের 

অবকাশকালে পরমহৎসদেব দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন ; 

দেবেনবাবু প্রস্ততি ভক্তেরা গিরিশের অন্থরোধসত্ব্েও না বসিয় 

দাঁড়াইয়াই রহিলেন_ সাহিত্যিক গিরিশ তখনও জানেন না, বাস্তব 

জগতে গুরুকে শিষ্য কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। যাহা হউক, 

গিরিশের সহিত আলাপ চলিতে লাগিল। গিরিশ অন্থভব করিতে 

লাগিলেন, তাহার মধ্যে যেন কি একটা নবধারা প্রবাহিত হইতেছে! 
ইতোমধো ঠাকুর ভাবাবস্থায় একটি বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে 

থাকিলে গিরিশেব মনে প্রবল বিজাতীয় ভাবের উদয় হইল। অমনি 
ঠাকুর বলিলেন, “তোমার মনে বাক (আড় ) আছে ।” ইনি মনের 

ভাব বুঝিতে পাবেন দেখিয়া! অবাক্ হইয়া গিরিশ জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“বীক যায় কিসে ?” উত্তর হইল, “বিশ্বাস কর ।” 

বঞ্ঠ দর্শন হইল মধু রায়ের গলিতে শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে । সেদিন 
গিরিশবাবু হঠাৎ একটু চিরকুট পাইলেন__সেখানে পরমহৎসদেব 
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আসিতেছেন। অপরিচিত গৃছে যাইবেন কিন। এই বিচারবুদ্ধি আসি! 

তাহাকে বাধা দিলেও এক অদৃশ্ত টানে তিনি সেখানে যাইয়া দেখিলেন 
সন্ধ্যাসমাগমে রামবাবুর প্রাঙ্ছণে নৃত্য-পরায়ণ ঠাকুরকে ঘিরিয়া ভক্তের 

নাচিতেছেন ও গাহিতেছেন, “নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিলোলে ।” 

ৃত্য করিতে করিতে পরমহৎসদেব সমাধিস্থ হইলে ভক্তের! পদধূলি গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । শ্রীযুত গিরিশের দ্রস্ত ও ভক্তির মধ্যে দন্দ চলিল-_ 

তিনিও এরূপ করিবেন কি-না । অমনি সমাধি হইতে বুখিত ঠাকুর 

তাহারই ঠিক সম্মুথে আসিয়া পুনঃ সমাধিস্থ হইলে তিনি সাঁগ্রহে পদধূলি 
লইলেন। সঙ্গীর্তনাস্তে বৈঠকখানায় বসিয়। গিরিশবাবু আবার জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “আমার মনের বাক যাবে তো?” আশ্বাসের বাণী আসিল, 

“বাবে ।” আবার জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি একই উত্তব পাইলেন । 

তইবার জিজ্ঞাস! করায় সেদিন মনোমোহনবাবু তাহার অবিশ্বাসের জন্া 

রূঢস্বরে তিরস্কার করিয়াছিলেন । বাধায় অসহিষু অভিমানী গিরিশ 

কিন্ত তাহার স্বভাঁববিরুদ্ধ হইলেও সেদিন প্রতিবাদ করিলেন না। পরে 

তিনি থিয়েটারে যাইতে উদ্যত হইলে দেবেন্দ্রবাবু কিয়ন্দ'€র সঙ্গে গিয়া 

তাহাকে ঘক্ষিণেশ্বরে যাইবার পরামর্শ দিলেন। 

গিরিশের মন স্তরে স্তরে উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্বরে সপ্তম দর্শনকাঁলে 

তাহার বোধ হইল যে, গুকই জীবনের সর্বস্ব । সেদিন তিনি ঠাকুরের 

পাদ্পন্সে গ্রণাম করিলেন এবং মনে মনে “গুরুবরক্গা” ইত্যাদি মন্ত্রও আবৃত্তি 

করিলেন। ঠাকুর বসিতে বলিয়। উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে গিরিশ 

বাধ। দিয়া কহিলেন, “আমি উপদেশ শুনব না। আমি অনেক উপদেশ 

লিখেছি-__তাঁতে কিছু হয় নী। আপনি যদি আমার কিছু ক'রে দিতে 
পারেন করুন। “ঠাকুর রামলাল দাদাকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে 

বলিলেন ; উহার ভাবার্থ__বিশ্বাইই সব। গিরিশ জিজ্ঞাপা করিলেন, 

“আপনি কে?” উত্তর আসিল, “আমায় কেউ বলে__আমি রামপ্রসাদ ; 
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কেউ বলে- রাজ! রামকুঞ্চ; আমি এখানেই থাঁকি।” ফিরিবার 

সময় গিরিশ জানিতে চাহিলেন, “আমি আপনাকে দর্শন করেছি__ 

আবার কি আমায় যা করতে হয় তাই করতে হবে?” ঠাকুর 
গিরিশকে কিছুই ছাড়ার উপদেশ ন! দিয়া ইতিমুলক বিশ্বাসের রাজবর্মে 
চলিতে বলিলেন । 

ঠাকুর কোঁন বিষয়ে গিরিশকে নিষেধ করিতেন না। জনৈক ভক্ত 

একদা] এরূপ করিতে বলিলে ঠাকুর উত্তর দ্িয়াছিলেন, “না৷ গে না, ওকে 

কিছু বলতে হবে না; ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে ।” এই বিষয়ে 

গিরিশও সাক্ষ্য দেন--“এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইহার পুজা! আমার 

দ্বারা হয় নাই। মগ্যপান করিয়া ইহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ-সেবা 

করিতে দিয়াছেন-_ভাবিয়াছি এ কি আপদ!” একদিন গিরিশ 

স্থরাপানে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া! অশ্বযানে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে 

ঠাকুর লাটুকে বলিলেন, “গাড়িতে কিছু ফেলে এল কি-না দেখে আর 

, তো1৮ লাটু তাহাই করিলেন। আর একদিন কাশীপুরে গিরিশ 
উপস্থিত হইলে লাটুকে তামাক সাজিয়! দিতে বলিলেন, ফাগুর দোৌঁকাঁন 

হইতে গরম কচুরী আনাইয়া খাওয়াইলেন এবং নিজ হাতে এক গেলাস 
জল গড়াইয়! দিলেন। গিরিশ এক রাত্রে বারাঙ্গনাগৃহে বন্ধুদের সহিত 
আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় প্রাণে দক্ষিণেশ্বরের আকর্ষণ 

অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ দুই বন্ধুর সহিত ঘোড়ার গাড়িতে সেখানে 

উপস্থিত হইলেন । তখন মন্দিরোগ্ভানের ফটক বন্ধ হইয়াছে, লোকজন 

নিদ্রিত। গিরিশের কথম্বর শুনিয়। পরমহংসদেব বাহিরে আসিলেন এবং 

মগ্যপানে বিহ্বল তাহার হাত ধরিয়া আনন্দে হরিনাম ও নৃত্য কবিতে 

লাগিলেন। সে স্নেহের স্পর্শে গিরিশের হুদয় দ্রবীভূত হইল । 
পরমহুংসদ্দেব সম্বন্ধে শিরিশ পরে বলিয়াছিলেন--“জানি ন! তিনি পুরুষ 

কি প্রকৃতি ।...তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া খাওয়াইতেন- আবার 
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পিতার স্তায় জ্ঞানী ও ভক্তের আদর্শ ।...আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে 

জানি না; কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাঁকে ভালবাসি, 
' তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা! হইলে তিনি ঈশ্বর । 

তিনি আমাকে আমার মতে ভালবাসিতেন । আমি কখনও বন্ধু পাই 

নাই; কিন্তু তিনি আমার পরম বন্ধু, যেহেতু আমাব দোষ তিনি 
গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় অধিক 

ভালবাসিতেন |” 

একদিন ঠাকুর অভিনয় দোঁখতে গেলে অপ্ররুতিস্থ গিরিশ বাবু 
ধরিয়।৷ বসিলেন, “তুমি আমার ছেলে হবে__বল।” ঠাকুর জানাইলেন যে, 
তাহার বাব! ছিলেন শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণ, তিনি কেন গিরিশের ছেলে হইতে 

বাইবেন? গিরিশবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরকে অনেক গালাগালি করিলেন । 

ইহাতে উপস্থিত ভক্তের! খুবই ক্ষন হইলেন এবং ঠাকুরকে পরামর্শ দিলেন, 
তিনি যেন এইরূপ পাঁষ্ডের নিকট আর না ধান। ঠাকুর চুপ করিয়! শুধু 
সব শুনিয়া বাইতে লাগিলেন । পরদিন দক্ষিণেশ্বরেও এ প্রসঙ্গ হইতেছে, 
এমন সময়ে ভক্তবীর রামচন্দ্র উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, “রাম, 
তুমি কি বল?” রামবাবু উত্তর দ্রিলেন, “দেখুন, কালীয় সাঁপ যেমন 

শ্ীকুষ্জকে বলেছিল, প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, আমি অমৃত পাব 

কোথায় ?'__গিরিশবাবুরও সেই দ্শী, তিনি অমৃত পাবেন কোথায় ?” 

রামবাবুর কথ! শুনিয়াই ঠাকুর বলিলেন, “বে চল, রাম, তোমার 
গাঁড়িতেই একবার সেখানে যাই ।” ওদিকে প্ররৃতিস্থ হইয়া গিরিশ নিজ 
অপরাধ-ম্মরণাস্তে আহারাদি ত্যাগ করিয়াছেন ; ঠাকুরকে দেখিয়াই 
পাদ্বপন্মে লুটাইয়! পড়িলেন, আর কাতরম্বরে বলিতে লাগিলেন, “আজ 

যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর, তাহলে বুঝতুম, তুমি এখনো নিন্দাস্ততিকে 

সমান জ্ঞান করতে পারনি-_-তোমার পরমহংস নামে অধিকার 

আসেনি । আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমার ফাকি 
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দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোমায় ছাড়ছি না। বল, তুমি 

আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে ?” 

কয়েকবার বাতায়াতের পর গিরিশবাবু ঠাকুরকে সহতোভাবে 

আত্মসমর্পণ করিয়া! বলিলেন, “এখন থেকে আমি কি করব?” * ঠাকুর 

উত্তর দ্বিলেন, “যা করছ, তাই করে যাও । এখন এদ্রিক ওদিক ছুদ্িক 

রেখে চল; তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। 

তবে সকাল-বিকালে তার স্মরণমননটা রেখো ।” গিরিশবাধু তখন 

ভাঁবিতেছেন, “আমার শ্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই নিয়মিত 

সময় নাই ; স্ুতবাৎ শ্রীগুরুর বাক্য স্বীকার করিয়া পরে অক্ষমতার জন্য 

কেবল দোঁষভাগীই হইতে হইবে ।” আবার তিনি জানিতেন যে, 

“কোনবপ ব্রত বা নিয়মে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইলাম”-_-এই কথ! 
ভাবিতেও তিনি হাঁপাইয়! উঠেন। অতএব নিজের অপারগ ও অসহায় 

অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর তীহাঁর মনোগত ভাব বুঝিতে 

,পারিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তা যদি ন! পার তে৷ খাবার শোবার আগে তার 

একবার ম্মরণ করে নিও।” গিরিশ তখনও নীরব । তাহার আহারের 

কোন নির্দিষ্ট সময় নাই ; আবার বৈষয়িক বিভ্রাটে আহার ভূল হইয়া! বায়। 

নিদ্রার অবস্থাও তাই । এত সহজ গুরুবাক্যগ্রহণে অক্ষম হওরায় আপন 
ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গিরিশের মনে তখন নৈরাশ্তের ঝড় ধহিতেছে। 
তাই ঠাকুর আবার বললেন, “তুই বলবি, তাও যদি না পারি ।”_আচ্ছা, 
তবে আমায় বকলম দে ।” ঠাকুরের তখন অর্ধবাহাদ্বশ] । কথাটি মনের 

মতো হওয়ায় গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল-_তিনি ভাবিলেন, সমস্ত দার 
ঠাকুরের উপর ছাড়ির দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । কিন্তু বকলমার গুঢ অর্থ 

ক্রমেই তাহার নিকট প্রকটিত হইয়া! তাহাকে এক কঠিন সাঁধনসমরে 

অবতীর্ণ করিল । কোন কার্ষে আর তাহার “আমি”, আমার বলার পর্যস্ত 

অধিকার থাঁকিল ন17 স্থখ-ছুঃখে তাছার হর্--বিষার্দের অবকাশ রহিল না; 
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এমন কি, তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে ব্যক্তি বকলম দিয়াছে, তাহার 

সাধনভজন-জপতপরূপ কার্ধের আর অন্ত নাই-__“তাকে প্রতিপদে, প্রতি 

নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর উপর ভার রেখে তার জোবে পাটি, নিঃশ্বাসটি 
ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া “আমিস্টার জোরে সেটা করলে ।” অচিরেই 

বকলমার পরীক্ষা দিতে হইল । দ্বিতীয়া স্ত্রী তাহাকে দ্রইটি কন্তা। '9 

একটি পুত্ররত্ব উপহার দ্বিয়াছিলেন। অকালে সেই কন্া। দুইটি কালগ্রাঁসে 

পতিত হইল এবং স্ত্রীও পুত্রপ্রসবের পর স্ুতিকারোগে শধ্যাগ্রহণ 
করিলেন; আর তিনি উঠিলেন না। ব্যথিত গিরিশবাবু লিখিলেন, 

“শূন্য প্রাণ, শৃন্ত এ সংসার !” কিন্তু বকলম! দিয়া তিনি নিঃশেষে 

আম্মদাঁন করিয়াছেন; অতএব শেষ পর্যন্ত স্থির করিলেন, “ভোমারই 

ইচ্ছা! হউক পূর্ণ, করণামর স্বামী 1৮ 
ক্রমে এমন দিন আসিল, যখন শ্রীযুত গিরিশ পৃবে ধাহাকে ভবপারের 

কাণ্ডারী শ্রীপুরুমুত্তিরপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহীকে বসাইলেন পুঁজ।র 

আসনে । শ্তামপুকুরে ৬কালীপুজ1 উপলক্ষো ভক্তগণ যে নিশীথে ঠাকুরের 
পুজ1 করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন 1গরিশ। 

আবার কাশীপুরে ইংরেজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শুভ প্রথম দিনে যখন ঠাকুর 

কল্পত্র” হইয়াছিলেন সেইদিনও গিরিশেরই -অস্তস্তল হইতে উ্গিত 

অপূর্ব স্তব ঠাকুরের ত্রশী শক্তিকে উদ্দ্ধ করিয়াছিল। কন্পতরু হইবার 
অবাবহিত পূর্বে গিরিশকে ঠাকুর যখন প্রশ্ন করিলেন, “গিরিশ, তুমি 
যে সকলকে এত কথা ( অবতারত্ব সম্বন্ধে) ব'লে বেড়াও, তুমি কি 

দেখেছ ও বুঝেছ ?” _তখন গিরিশ কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা না করিয়া তাহার 

পদপ্রান্তে হাটু গাভিয়া' বসির উর্ধ্বমুথে করজোড়ে গদ্গদস্বরে বলিয়া 

উঠিরাছিলেন, “ব্যাস-বান্সীকি ধার ইত করতে পারেননি, আমি 
তার অন্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি ?” শ্রীুত গিরিশের তখন 

পাচসিকা পাঁচআনা বিশ্বাস । ঠাকুরের গল! হইতে একদিন পৃ'যরক্তাদি 
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পড়িয়াছে; পাত্রার্দি তখনও পরিফাঁর হয় নাই। গিরিশবাবু কাশীপুরে 
আমিলে ঠাকুর ইঙ্গিতে সেসব দেখাইয়া বলিলেন, “আবার বলে 
অবতার 1” গিরিশ একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, “এবারে 
এসব খেয়ে কীট-পিপীলিক পর্যস্ত উদ্ধার হয়ে যাবে-_তাই এই রোগ ।” 

ঠাকুর অপর সকলের দিকে মুখ ফিরাইয় তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, 
“পাঁচসিকে পাচআনা 1” 

গিরিশবাবু জানিতেন যে, এমন পাপ নাই যাহা এই জলস্ত দেবচরিত্রের 

সংস্পর্শে অচিরে ভক্মে পরিণত না হয়। তাই সাহঙ্কারে বলিতেন, “তুমি 

আসবে আগে জানলে আরো বেশী করে অপচার করে নিতুম।” আর 

কহিতেন, “ঠাকুরের কাছে আর সকল শুদ্ধসত্ব ছেলেরা এসেছিল; আর 

এমন পাপ নেই যা আমি করিনি । তবু তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন.। 
-""তিনি কিছু নিষেধ করেননি_সব আপনি ছুটে গেল।” এই সবই 

সত্য; কিন্তু শুধু পাপ-বিমোচনের দিক হইতে শ্রীযুত গিরিশকে 
ছেখিলে অন্ঠায় হইবে-_শ্রীরামকৃষ্ণও তাহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। 
তিনি দেখিয়াছিলেন, তীহার “ভৈরব” এক হস্তে সুধাপাত্র, অপর হস্তে 

স্থরাভাণ্ড লইয়া! মায়ের মন্দিরে উপস্থিত । গিরিশ “চৈতন্যলীলা”দির 

ভিতর দিয়া যে স্ধা বিতরণপূর্বক বঙ্গবাসীকে তৃপ্ত করিতেছিলেন, 

ঠাকুরের সান্লিধ্যলাভের পরে সে সুধা আরও অকাতরে বিতরিত হইতে 

লাগিল এবং উহার আস্বাদ্দও অধিক রুচিপ্রদ হইল । “চৈতন্যলীলা”দিতে 

যে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, শ্রীরামরুষ্ণের প্রেমবারি-সিঞ্চনে তাহা 

ফলপুষ্পসমন্ধিত মহামহীরুহে পরিণত হইল। অতঃপর বিনমঞ্গল্”, 
পাওব-গৌরব*, “নসীরাম' ইত্যাদ্দি নাটকের প্রতিচরিত্র ও প্রতিপঙ ক্কি 
শ্রীরামকৃষ্ণের নবভাবধারার সাক্ষ্য দিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশকে 

বলিঘ্াছিলেন, “তুমি যা করছ তাই করো; ওতেও লোকশিক্ষা হবে ।” 

আর একদিন তিনি জগম্মাতাঁর নিকট প্রার্থন। জানাইয়াছিলেন, তিনি, 
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যেন গিরিশ প্রভৃতি কয়জনকে লোকশিক্ষার জন্য শক্তি দেন; কারণ 

একা ঠাকুরের পক্ষে অত কাজ কর! অসম্ভব । জগন্মাত1 সে প্রার্থন। 

শুনিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণসজ্ঘকে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তও গিরিশচন্দ্র অবদান 
অমূল্য । যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাহার গৃহ ছিল তাগী 

ভক্তদের একটি আনন্ের স্থান । অর্থ দিয়া, পরামর্শ দিয়া, রোগে সেবা 

করিয়! গিরিশ সর্বতোভাঁবে সঙ্ঘকে রক্ষা ও লালন-পালন করিয়াছিলেন । 

আর সেই ছোট ভাইদের উপর কত বিশ্বাস ও ভালবাসা! বিবেকানন্দ 

প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ সালে যেদিন দক্ষিণেশ্বরে 

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে যোগ দেন, সেদিন তিনি গিরিশকে পঞ্চবটাতলায় 

সমাসীন দেখিয়ণ প্রণামানস্তর চলিয়া যাইবার সময় কে যেন তাহার সন্থান্ধে 

একটি কুৎসিত টিগ্ননী করিলেন । অমনি গিরিশ বিরক্তির সহিত বলিলেন, 
“শালার নিজেরাও ভাল হবে না আবার অপরের ছালও দেখবে ন11-". 

তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন, “ওর] (নরেন প্রভৃতি ) হচ্ছে হুর্যোদয়ের পুর্বে 
তোল? মাখন, ওরা কি আঁর জলে মেশে?” ওদের যদি নিজের চোখেও 

অন্তায় করতে দেখি, তা হলে বলব, ওরা অন্তায় করে নি, করতে পারে 

না-আমার নিজের চোখেরই দোঁধ হয়েছে । চোখ উপড়ে ফেলতে 
রাজী আছি, তবু ওর! অন্তাঁয় করছে বলতে পারব না” 

ইহা শুধু মুখের কথ! নয়। ১৮৮৬ গ্রীষ্টাবে ঠাকুরের কাশীপুরে 
অবস্থানকালে প্রবীণ ভক্তের! অকম্মাৎৎ ভাবিয়া বসিলেন বে, নরেন্জাি 

যুবকগণ সেবার নামে অযথা! গৃহস্থদের কষ্টাজিত অর্থের অসদ্বাবহার 

করিতেছেন । প্রমাণ কিছুই ছিল না; তথাপি হিসাব দেখিতে চাহিলেন 
এবং ছুই-চারি পয়স! ঠিকে ভুল পাইয়া! ক্রুদ্ধভাবে শাসাইয়া গেলেন যে, 

তাহারা আর চাদ দিবেন নাঁ। করাটা ঠাকুরের কানে উঠিলে তিনি 

সন্সেহে যুবকদ্দিগকে বলিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই, কেন ন। তিনি 
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তাহাদের আনীত ভিক্ষান্নেই সন্তষ্ট থাকিবেন। পরে শ্রীযুত গিরিশকে 
ডাকাইয়! সব শুনাইলেন | গিরিশ বিনা বাক্যব্যয়ে নিম্নে নামিয়! আসিলে 
যুবকগণ হিসাব দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। অমনি শুরভক্ত সে হিসাব 

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়। গঞ্জিয়া উঠিলেন, “কারো কাছে যেতে হবে না; 
আমি বাড়ির এক-একখানি ইট বিক্রী করে সব খরচ যোঁগাধ ।” 

কার্ধতঃ অবশ্ত ততদুর করিতে হইল না; কারণ ভক্তেরা অচিরে 

নিজেদের ভূল বুঝিতে পারিলেন। 

১৮৯১ খ্রীঃ গিরিশের দ্বিতীয় পক্ষের অতি আবদারের পুত্রটি কালগ্রাসে 

পতিত হইল। গিরিশবাবু শ্রীরামরুষ্চকে প্রাণ ভরিয়। সেবা করিবার জন্য 
পুত্রনূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন । এই পুত্রের আচরণাদি-দর্শনে তাহার 

বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঠাকুরই তাহার ঘরে আসিয়াছেন ; অতএব প্র 

ৃষ্টিতেই পুত্রের সেবাদি চলিতেছিল। সে কুস্থমকলি অকালে বৃস্তচ্যত 
হইলে তিনি দুঃসহ শোকে আ্িয়মাণ হইলেন। অথচ ঠাকুরকে বকলমা 
র্নওয়াতে শোকপ্রকাশের ও অবকাশ ছিল না__তিনি শুধু অন্তরেই জলিয়া 
মরিতেছিলেন । এই শোঁকের কিঞ্চিৎ উপশমের জন্য তিনি এক অদ্ভুত 
উপায় আবিষ্কার করিলেন। প্রবীণ কবি নবীন ছাত্রদের ন্যায় শ্লেট- 

পেন্সিল লইয়। গণিতশান্ত্রের চর্চায় মনোনিবেশ করিলেন | হোমিওপ্যাথিক 

চিকিৎসাঁও পুরর্বার আরম্ত করিলেন এবং অভিনয়াদি নিত্যকর্ম হইতে 

অবসর লইয়! ভগবদাঁলাঁপনে কাঁল কাটাইতে লাগিলেন । কিন্তু বাহিরে 

প্রকাশ না পাইলেও এই শোক অতি গভীর এবং উহ অন্তঃসলিল। ফন্তর 
যার প্রবাহিত থাকিয়। তাহার জীবনে অবসাদ আনিয়! দ্রিতেছে, ইহা 

কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। তাই একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 
বলিলেন, “ঠাকুর তো! তোমায় সন্যাসী করেছেন, চল দুজনে কোথাও 

চলে যাই।” গিরিশ একটু ভাবিয়। বলিলেন, “তোমরা য1! বলবে, ঠাকুরের 
কথা-জ্ঞানে আমি এখনই করতে প্রস্তত ; কিন্তু ভাই, নিজে ইচ্ছা! ক'রে 
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সন্নযাসী হবারও যে আমার সামর্থ নাই-ঠাকুরকে আমি যে বকলম 
দিয়েছি।” নিরঞ্জন কহিলেন, “আমি বলছি, চল ।” গিরিশ আর ইতস্ততঃ 

না করিয়া যাত্রী করিলেন। নিরঞ্জন জানিতেন, গিরিশের এই জাল' 

জুড়াইবার উপযুক্ত স্থান ঠাকুরের জন্সস্থান শ্রীধাম কামারপুকুর এবং 

শরীশ্রীমাতাঠাকুরানীর বাসভূমি জররামবাটা। তিনি তাহাকে সেই 
পুণ্য তীর্ঘদ্ধয়ে লইয়! গেলেন । প্র অঞ্চলে গিরিশ মায়ের আদর পাইয়! ও 

ঠাকুরের কৃপা অনুভব করিয়া কয়েকমাস আনন্দে কাটাইয়াছিলেন। 

অতঃপর শাস্তহ্ৃদয়ে প্রত্যাবর্তনাস্তে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন থে, 

নিরঞ্জনের কৃপায়ই তাহার এবংবিধ সৌভাগোর উদয় হইয়াছিল! 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮ছূর্গাপূজাদর্শনের জন্ত গিরিশ কর্তৃক আমন্ত্িও হইয়! 
শ্ীশ্রীম! জয়রামবাটী হইতে বলরাম-মন্দিরে আসেন এবং গিরিশভবনে 

প্রতিমী-র্শন করিয়া ভক্তের আঁকাঁজ্ষা। নিবুর্ত করেন। গিরিশবাবু 

্ীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ ৬জগরস্বাজ্ঞানেই পৃজী করিতেন, এবং অজ্ঞাতসাবেও 
তাহার প্রতি ঈধন্মান্র অবজ্ঞা দেখাইতে কুন্ঠিত হইতেন। এক সন্ধ্যার 
বাড়ির ছাদে পায়চারি করার কালে সহসা গিরিশের পত্রী তাহার দুষ্টি 

নিকটবর্তী বলরাম-মন্দিরের গৃহচ্ছাদে অবস্থিঠা মাতাঠাকুরানীর প্রতি 
আকর্ষণ করিলেন । অমনি গিরিশ নীচে নামিয়া আঁদসিলেন এবং 

সহ্ধমিণীকে বলিলেন, “না, না, আমার পাপনেত্র; এমন করে লুকিবে 
মাকে দেখব না।” ৃ 

ইং ১৯০৬ অন্ধ হইতে তিনি প্রতি বৎসর হেমস্ত-সমাগমে শ্বাসরোগে 
কষ্ট পাইতেন। তর্বধি তিনি সর্বপ্রকারে সংযত হইয়া চলিতে থাকিলে ও 

রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ১৯০৯-১* অন্দে তিনি কাশীধামে 
রামকৃষ্ণ মিশন সেধাশ্রমের নিকটে এক ভাঁড়াবাঁড়িতে চারি মাস থাকিয়। 

আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছিলেন । এ সময়ে তিনি সেবাশরমে 

আগত রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক ওধধ দিতেন এবং এই চিকিৎসায় 



২৭০ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমাঁলিকা 

শহরে তাহার বেশ সুনাম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মনের মতে! জিনিস 

ছিল ঠাকুরের প্রসঙ্গ করা । স্বামী প্রেমানন্দ তখন কাশীতে গিরিশকে 

দেখিয়] মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন, “শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। 
তার শরীর অনেক সুস্থ হচ্ছে। আমরা নিত্যই প্রায় তার কাছে গিয়ে 

থাকি । আহা, তার স্বভাব কি চমতৎকারই হয়েছে! শ্রীীপ্রতুর কথ! 

ছিল, “তোমায় দ্রেখে লোকে অবাক হবে।” ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। 

কি চমংকার কথাই তার কাছে শুনি ! যেমন উদারতা, তেমনি শ্রীক্রীপ্রভুর 
প্রতি নিষ্ঠী। অভিমান, লোকমান্তি তার কাছে হ্যাক্খু হয়েছে। 
অনেকানেক সাধুরও এমন স্বভাব দেখিনি। পরশপাথর ছুঁয়ে সোন। 

হয়েছেন__তাই প্রত্যক্ষ করছি। আর আমাদের উপর কি অকৃত্রিম স্নেহ 
ও ভালবাসা! ৬৮ বৎসর বয়স, কিন্তু বালকের মতে? স্বভাব দেখি। 

'-"জীপ্রীগকুরের কথ। ও স্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা ।-.-তার 

চাকর-বাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে । সব প্রতুর মহিম1 1» 

কঃশীতে থাকাকালে তিনি তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক "শঙ্করাচার্ধ” রচন। 

করেন। এ সময়ে তাহার মন সর্ব! ধর্মভাবে পুর্ণ থাকায় গ্রস্থেও উহার 

যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে । রচনা শেষ হইলে তিনি শঙ্কর-টিলায় যাইয়া! 

শঙ্করাচার্ধের বিগ্রহের জন্মুখে উহা পাঠ করিয়া আসেন ও নাটকের 

প্রথমাভিনয়ে লব্ধ অর্থ শঙ্কর মঠে দান করেন। 

জীবনসন্ধ্যা বদিও ঘনাইয়! আসিতেছিল, তথাপি কাশী হইতে ফিরিয়। 

তিনি নব উৎসাহে রঙ্গালয়ের কার্ষে যোগদান করিলেন | ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দের 

৩০শে আধা বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হইল যে, গিরিশবাবু “বলিদ্ান+ নাটকে 
করণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। ছূর্যোগ-রজনীতে কেহ আসা 
করে নাই যে, বিশেষ দর্শক-সমাগম হইবে । কিন্তু শ্রীযুত গিরিশের 
যাছুমক়্ নামে আশাতীত লোকসমাগম হইল । বন্ধুগণ তাহাকে সেই 
ঝড়বৃষ্টির রাত্রে অভিনয় করিতে নিষেধ করিলেন । কিন্তু এত লোক 



গিরিধীচন্দ্র ঘোষ ২৭১ 

আগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, আর তিনি নামিবেন না_-ইহা৷ কিরূপ কথা? 

তাই সেই রাত্রে করুণাময়ের ভূমিকাঁয় কয়েকবারই তাহাকে অনাবৃত 
দেহে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইল। ইহার ফলে তাহার হাপানি আর্ত 

হইল। ইহাই শেষ পীড়াঁ। জীবনের বাকী করট। দিন তিনি আর পূর্ব 
স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না.। এইরূপে প্রায় আট মাস ভূগিবার পর 

সকলেই বুঝিলেন, আর আঁশা নাই । শেষ তিন দিন রোগধন্ত্রণার তিনি 

বপিরু। বিনিদ্র যামিনী যাপন করিতে করিতে ্্রীপ্রীরামকৃষ্ণেরই চিন্তা 

করিতে লাগিলেন । মৃত্যুর পূর্বরাত্রে তৃতীয় প্রহরে সহস৷ নিবিড় নিস্তব্ধতা 

ভঙ্গ করিয়া তিন বার রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণাস্তে তিনি বলিলেন, “প্রভু, 

শান্তি দাও, শাস্তি দাও।” শরীর আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না । 

পরদিন ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১২ খ্রীঃ (২৫শে মাঘ, ১৩১৮) বৃহস্পতিবার 

রাত্রি ১ট৭ ২০ মিনিটের সময় মহাঁকবি মহাপ্রয়াণ করিলেন । 



ঘুরেজ্্নাথ মিত্র 

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, “জগদন্ব' 

তাহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে.) দেখাইয়া দেন, তাহার রসদ (থাছ্যাদি ) 
বোগাইবার নিমিস্ত চাঁরিজন রসদদার প্রেরিত হইয়াছে । '"এই 
চারিঞজনৈর ভিতর রানী রাসমণির জাম'তা। মথুরানাথ প্রথম ও শস্তু মল্লিক 
দ্বিতীয় ছিলেন । সিমলার স্তরেন্ত্রনাথ মিত্রকে (যাহাকে ঠাকুর কখন 

স্থরেন্দর” ও কখন “সুরেশ” বলিয়া ভাকিতেন ) “অর্ধেক রসদদার/__অর্থাৎ 

সুরেন্্র পুরা একজন রসদদার নয় বলিতেন ।১..'স্থরেন্্র দক্ষিণেশ্বরে 

ঠাকুরকে দর্শন করিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরের সেবাদির নিমিত্ত 

যেসকল ভক্ত দ্ক্ষিণেশখ্বরে ঠাকুরের নিকটে বাত্রিযাপন করিতেন, 

তাহাদের নিমিত্ত লেপ, বালিশ ও ডাল-রুটির বন্দোবস্ত করির। 
দিয়াছিলেন” ( গুরুভাব, উত্তরার্ধট ২৭৭-৭৮ পৃঃ)।২  ৭কাশীপুরের 
উগ্যানবাটী যখন"**ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া! অনেক 
টাকা (৮০২) জানিতে পারিয়া-"'ডস্ট কোম্পানির মুত্সদ্দী পরমভক্ত 

স্থরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ সুরেন্দর, এরা সব 

কেরানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা এত টাক চার্দায় তুলতে কেমন 

করে পারবে ; অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও ।” স্ুরেন্্রনাথও 
করজোড়ে "যাহা! আজ্ঞা” বলিয় খ্ররূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন” 
(দ্িব্যভাব, ৩২৭-২৮ পুঃ)। 

১. “সব শ্ৌরবর্ণ ৷ স্বরেন্দ্র অনেকট। রসদদার বলে বোধ হয়”-_কথ্থাম্বৃত, ৪1৩১২ 

“এই তিনজন রসদদার” (শল্তু, বলরাম ও হরেক )__তীত্রীমায়ের কথা, ২।৯৭ রর 
২ “ভক্তদের আহারের জন্য তিনি মাসিক ১** টাকা দিতেন | [0 [6 01 
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শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাদেহ অপ্রকট হইলেও শ্রীযুত স্থরেন্ত্র শ্রীরামরুষ্ণ- 
সঙ্ঘদেহের পরিপুষ্টিবিধানে সতত নিরত ছিলেন । ঠাকুরের দেহত্যাগের 
পরে যখন গৃহী ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, কাশীপুরের বাগানবাটা ছাড়িয়া! 
দ্বেওয়! আবশ্তক এবং যুবক সেবকগণের গৃহে ফিরিয় যাঁওয়! উচিত, তখন 

তারক, লাটু, বুড়ো গোপাল, কালী প্রভৃতির এরূপ কবিতে ইচ্ছা বা 
সুযোগ না থাকার তীাহার। তীর্থাদ্িতে থাকিয়া কোনও প্রকারে দিন 

কাঁটাইতে লাগিলেন । এই সময়ে আফিস হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগত সুরেঞ্জ 
সন্ধ্যাকালে পুজাগৃহে বসিয়া 'এক দিব্য দর্শন পাইলেন। অকন্মাৎ 
দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে আবিভূতি হইয়া বলিতেছেন, “তুই করছিস 

কি? আমার ছেলের সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে_-তাঁর আগে একট। 

ব্যবস্থা কর।” শুনিক্াই স্থরেন্ত্র উন্মন্তব ছুটিয়া সমপল্লীবাসী নরেন্দ্র 

গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সমগ্র বুত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়া অশ্রুসিক্ত 
কণ্ঠে সকাতরে বলিলেন, “ভাই, একটা আন্তান। ঠিক কর, যেখাঁনে 

ঠাকুরের ছবি, ভম্মাদি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে রীতিমত 
পুজার্চনা চলতে পারে, যেখানে তোমর1 কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা এক 

জায়গায় থাকতে পার । মাঝে মাঝে আমর। গিয়ে সেখানে জুড়ুতে 

পারব । আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই 
দ্বেব।” নরেন্দ্রনাথও এই প্রস্তাবে আনন্দে আত্মহারা হইয়! বাড়ির 
সন্ধানে ইঈ্টস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন এবং বরাহনগবে গঞ্গাতীরে মুন্সীদ্দের 
একটি জীর্ণ উদ্ভানবাঁটী মাসিক এগার টাক ভাড়ায় স্থির করিলেন । 

এইরূপে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাকের আশ্বিন মাসের শেষভাগে আদি শ্রীরামরুষ্জ- 

মঠের সুত্রপাত হইল । স্থরেন্দ্র প্রথম দুই মাঁস ত্রিশ টাক! করিয়া 
দ্বিতেন। ক্রমে মঠে ত্যাশী ভাইদের মোগদানের ফলে যেমন ব্যরবুদ্ি 

হইতে লাগিল, তেমনি দানের পরিমাণও বাড়িয়া মাঁসে ১০০ টাক পর্যস্ত 

উঠিল। এই টাক! হইতে বাড়ি ভাড়া ১১২ টাকা এবং পাচক-্রাঙ্গণের 
১ 
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মাহিয়ানা ৬২ টাক! দেওয়া হইত; বাকী অর্থ ডালভাঁতের জন্য ব্যয়িত 
হইত। সুরেক্রের এই সময়ের বদান্ঠিতা স্মরণ করিয়া “কথামৃত,-কার 
লিখিয়াছেন, ণ্ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারই হাতে গড়! 
তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্্স্বরূপ করিয়া! ঠাকুর 
শ্রীরামরু্জ তাহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চনত্যাগ মৃতিমান করিলেন ।-**ভাই, 
তোমার খণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্তায় 
থাকিতেন_-তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে । আজ 

বাড়ি ভাড়া দ্রিতে সব টাঁকা গিরাছে-_আজ খাবার কিছু নাই__কখন 
তুমি আসিবে আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়।! দিবে” 
( ২য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ১খ পরিচ্ছেদ )। 

শ্রীরামরুষ্ণের নিকট শ্রীযুত সুরেন্দ্র যখন প্রথম যাঁন, তখন তাহার বয়স 

আনুমানিক ত্রিশ বসর, শরীর সুগঠিত ও বলবান এবং বর্ণ গৌর । তিনি 
তখন মুৎসদ্দীর কার্ষে মাসিক তিন-চারি শত টাকা রোজগার করেন | 

'স্বভাব আপাতিতঃ একটু কর্কশ মনে হইলেও অন্তরে তিনি অতি সরল এবং 

মন সুদৃঢ়; স্বধর্ধের বিরোধী না হইলেও উহাতে তাহার আস্থা নাই; 
মেজাজ একটু সাহেবীভাবাপন্ন ; অধিকস্ত সমসাময়িক পাশ্চান্ত্য- 

ভাবানুকরণে “স্ুরাপানে স্রেন্ত্রের বড়ই পীরিতি।” বাহৃতঃ সুথে-স্বচ্ছন্দে 

দিন কাটিলেও তাহার অন্তরে তখন হুতাশনপ্রায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা । উহ! 

হইতে নিস্তারের উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি বিষপানে রীনা শের 

পর্যস্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন । এমন সময়ে পূর্বপরিচিত বন্ধু রামচন্দ্র ও 

মনোমোহন একদিন এই অশান্তির কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে 

শ্রীরামরুঞ্দেবের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন । এই পরামর্শের 

প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইল তাহ! রামচন্দ্রের ভাষাতেই উদ্ধত হইতেছে-- 
“সেইদিন পরমহংস নাম শুনিয়। তিনি কহিয়াছিলেন, “দেখ, তোমরা 
তাহাকে শ্রদ্ধী কর ভালই, আমায় কেন আর সেই স্থানে লইয়। ধাইবে? 
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হংসমধ্যে বকো বথা। ঢের দেখিয়াছি_-তিনি যগ্যপি কোন খাজে কথা 

কহেন তাহা হইলে আমি তীহার কান মলিয়। দিব” ” “তক্ত মনোমোহন”, 

৭০ পৃঃ)। পাঠক লক্ষ্য করিধেন যে, এই চরিত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের 

চরিত্রের অনেক সাঘৃশ্ত আছে। উত্তরকালে সুরেন্দ্র ইহা! নিজেও বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন ; তাই শ্রীরামকষ্চ যখন একদিন গিরিশবাবুকে দেখাইম় 
সহাস্থে স্বরেন্্রকে বলিলেন, “তুমি তো৷ কি? ইনি তোমার চেয়ে-_” 
কগা সম্পূর্ণ না হইতেই সুরেন্দ্র সমর্থনের স্থরে বলিলেন, “আজ্ঞা হা, 
আমার বড় দাদ!” যাহা হউক, আলোচ্য সময়ে আপত্তি থাক] সত্বেও 

রামচন্দ্র ও মনোমোহনের পীড়াঁপীড়িতে সুরেন্্রকে তীহার্দের সহিত 

দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল 1৩ শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া সুরের তাহাকে 

প্রণাম না করিয়াই আসনে বসিলেন। ভক্তবুন্ব-পরিবৃত ঠাকুরের বদন 

হইতে তখন অমৃতবাণী উৎসারিত হইতেছে । স্ুরেন্র তেজন্বী, 

পুরুষকারে বিশ্বাসী এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অনেকটা প্রভাবাস্থিত 

হইলেও আজ সবিশ্ময়ে শুনিণেন ঠাকুর বলিতেছেন, “লোকে বাদর-ছান' 
হইতে চায় কেন? বিড়াল-ছান। হইলেই তো ভাল হয়, বাদ্বরের স্বভাব 

এই যে, সে ইচ্ছা! করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া পরিলে তবে 

সে তাহাকে স্থানীস্তরে লইয়া! যাইবে । কিন্তু বিড়াল-ছানার স্বভাব 

৩ 'লীলাপ্রসাঙ্গ'র ( দিবাভাব, ৫৫ পৃঃ) মতে ইহ1 ১৮৮১ শ্রীষ্টাবে ঘটিয়াছিল। “ভক্ত 

মনোমোহন' গ্রছথে কিন্ত আছে"-“আমরা' যখন দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত কবিতেছি তাহার 

কয়েক মাস পরে:*“অটুট বিশ্বাসী, স্পষ্টবন্তা মহাত্ম! হববেক্রনাথ মিত্র'“-আমাদের সহিত 

যোগদান কহিলেন” (৮০পৃঃ)। এ স্থলেই উর্লিখিত আছে যে, ১৮০১ শ্বীষ্টান্দের প্রারস্তে 

শ্রীরামকৃঞ্চের প্রথম জন্মে সব দক্ষিণেশ্বরে সুরেন্ত্রের উদ্ভোগে ও উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। 

রাম ও মনোমোহন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান ১৮৭৯-এর শেবভাগে (কথামত, ১ম ভাগ, 

৬ পৃঃ) | অতএব ধরা যাইতে পারে যে, সুরেজ্রের গমনাগমন আরম্ত হয় ১৮৮*-এর 

প্রথমে | এ সময়ে তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর ; অতএব জন্মবৎসর সম্ভবতঃ ১৮৫০ খ্রীত। 
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সেরূপ নহে, তাহার মা যে স্থানে রাখিয়। দেয়, সেই স্থানে পড়িয়াই ম্যাও 
ম্যাও” করিতে থাকে । বাঁদর-ছানার স্বভাব জ্ঞানপ্রধান ও বিড়াল-ছানার 

স্বভাব ভক্তি-প্রধান।” স্ুরেঞ্জ্রের মনে হইল, এ যেন তাহাঁকেই উপদেশ 
দ্বেওয়া হইতেছে। নিজ বৃদ্ধি-বিবেচনায় অতিমাত্র নির্ভর করিয়াও 
তিনি জীবনসমস্তার কোন সমাধান খুঁজিরা পান নাই; এমন কি, 
স্বীয় অপারগতায় হতাশ হইয়া অবশেষে আত্মহত্যার আয়োজন 
করিতেছিলেন। অথচ ইনি সমস্ত ভার লইবার ইঙ্গিতের সহিত তাহাকে 

এক শান্তিময় নুতন পথের সন্ধান দিলেন। স্থরেন্্র অকুলে কূল পাইলেন, 
সুরের মজিলেন। অতঃপর তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে না৷ যাইয়া 

স্থির থাকিতে পারিতেন না। আর প্রকাশ্টে বলিতেন, “তাহার কান 

মলিয়া দিব বলিয়! গর্ব করিয়াছিলাম ; কিন্তু ফিরিবার পথে তীঁহার 

নিকট কানমল! খাইয়া আসিলাম। তিনিকি যেমন তেমন গুরু !” 
প্রথম দ্রিনে ফিরিবার কালে পরাজিত স্ুরেন্ত্র পরমহংসদেবকে সম্রদ্ধ 
প্রণাম করিয়া পদধুলি লইলেন। ঠাকুরও তাহাকে সাদরে পুবর্বার 
আসিতে বলিয়৷ দিলেন । 

স্থরেন্ত্রবাবু বিপরীত পথে চলিয়। যখন নিজের প্রায় সর্বনাশ করিতে 

বসিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ষথার্থ পথ দেখিতে 
পাইলেন। এখন তিনি নিত্য ঠাকুর-ঘরে বসিয়৷ ধ্যানাদি অভ্যাস 

করেন। একদিন তাহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবত সম্বন্ধে পরীক্ষা 

করিবার বাসনা জাগিল; তিনি স্থির করিলেন, পুজাগৃহে ধ্যানকালে 

যদি ঠাকুরের আবির্ভাব হয়, তবেই তিনি জানিবেন যে, ঠাকুর অবতার । 

কি আশ্চর্য !__ 

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান । 

ভবনে হাজির তার প্রভূ ভগবান ॥ 
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এইরূপে তিনবার পরীক্ষার পর। 

স্থুরেজ্রের প্রভূপদে পড়িল নির্ভর ॥ (“পু থি? ) 

শ্রীযুত সুরেন্দ্রের পরবর্তী ভীবনকাহিনী অতীব চমকপ্রদ । আমরা 

গিরিশবাবুর জীবনালোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, তিনি কিরূপ স্তর হইতে 
শ্রীরামকুষ্ণ-কুপায় কীদৃশ উচ্চ নিফাম ভক্তির ভূমিতে উঠিয়াছিলেন। 

স্থুরেন্দ্রের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা'রই পরিচয় পাই । নতুবা ধর্মে আস্থাহীন, 
মদ্যপ, আত্মহত্যায় রূতোগ্যম সুরেন্্র কিরূপে রাঁমকুষ্$ভাবধারার অন্যতম 

পরিপৌঁধক হইতে পারেন? ইহা পরমহংসদেবেরই মহিমা । কারণ 
উত্তমকে সকলেই উত্তম পথে পরিচালিত করিতে পারে ; কিন্তু অধমকে 

ঘিনি পরহিতার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার শক্তি অসীম । মুৎসন্দীর 

গুকদাঁয়িত্বপূর্ণ কার্ষে কর্তব্যপরায়ণ স্থুরেঞ্জের অবসর ছিল না বলিলেই হয় 
__সারাদিনেও তাহার কর্ম শেষ হইত না। অথচ ইহারই মধ্যে তাহার 

অন্তরে সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের ম্মরণ-মনন' চলিত; আবার কখন কখন মন 
এমনই চঞ্চল হইয়া! উঠিত যে, অসমাপ্ত কার্য ফেলিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বরে 

ছুটিতেন। এইরূপে এক অপরাহে শ্রীরামকষ্চসমীপে উপনীত সুরে 

সবিশম্ময়ে জানিলেন যে, ঠাকুর তাহারই সহিত মিলিত হইবার জন্য তখনই 
কলিকাতায় যাইতে উদ্ভত ! স্ুরেন্দ্রকে দেখিয়াই তিনি শ্কথ! বলিলেন । 

স্থুরেন্ত্র কিন্তু ঠীকুরকে স্বগৃহে পাইবার সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না; 
স্থতরাৎ তীহাকে গাড়িতে বসাইয়া কলিকাতায় লইয়৷ আদিলেন । 

স্থুরেন্্রবাবু শুধু শ্রীরামকৃষ্ণচিস্তায় বিভোর থাকিয়া এবং বিবিধরূপে 

তাহার প্রেম-আস্বাদন ও তৎপ্রতি ভক্তিপ্রকাশ করিয়াই স্থির থাকিতে 

পারেন নাই ; যে অমুতের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাকে উত্তমরূপে 

উপভোগ করিতে এবং অপরকেও তাহার আস্বাদন করাইতে তিনি 

বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আমরা! বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, 
নুরেন্দ্রের গৃহেই শ্রীরামরুষ্ণ ও তাহার প্রধান শিষ্যেব প্রথম মিলন হয়। 



২৭৮ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা 

এঁ গৃহ প্রায়ই ঠাকুর ও তীহার ভক্তদের সমাগমে মহোৎসবে মাতিয়া 
উঠিত। 'কথামৃতে” ( ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট ৭৫-৭৭ পৃঃ) এইরূপ একথানি 
চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে । উহাতে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 

স্থরেন্্-ভবনে কীর্তনানন্দাদিতে মগ্ন থাকিলেও ভক্তের যথার্থ হিতাকাজ্জী 
ও তাহার চিত্তের সর্বপ্রকার বাসনাকামনার সহিত সুপরিচিত ঠাকুর 

প্রয়োজনস্থলে তাহাকে শাসন করিতেও পরাজ্মুখ নহেন। ঘটনাটি এইরূপ 
_-১৮৮১ গ্রীষ্টাব্ের আষাঢ় মাসের এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্থুরেন্দ্রের 

দ্বিতলে বৈঠকখানায় ঠাকুর ভক্তপরিবৃত হইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন, 

এমন সময়ে স্ুুরেন্্র মালা লইয়া ঠাকুরকে পরাইতে গেলে তিনি উহা 
হাতে লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তথন স্থরেন্ত্র পশ্চিমের বারান্দায় 
যাইয়া অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন এবং সমীপস্থ ভক্তবুন্দকে অভিমান- 

ভরে কহিলেন, “রাট দ্বেশের বামন এ-সব জিনিসের মর্যাদ1! কি জানে! 

অনেক টাক খরচ ক'রে এই মাল ! ক্রোধে বললাম, সব মালা আর 

সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ-_ভগবান 
পয়সার কেউ নয়, অহঙ্কারের কেউ নয়! আমি অহঙ্কারী, আমার পুজা 

কেন লবেন ? আমার বাচতে ইচ্ছা নাই।” ইহা বলিতে বলিতে তিনি 
অশ্রধারায় গণ্ড ও বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যসিদ্ধি 

হইয়াছে ; অনুতপ্ত ভক্তকে অতঃপর কৃপাপ্রতর্শন আবশ্তক। অতএব এ 
সময়ে কীর্তন ও নৃত্যাদি আরম্ভ হইলে তিনি পরিত্যক্ত মালাটি তুলিয়া 
লইয়! এক হস্তে উহ। ধারণপুর্বক অপর হম্ত নানা ছন্দে ছুলাইতে ছুলাইতে 
মধুর নৃত্যলহরীতে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উহা! গলার 
পরিলেন এবং নৃত্যশেষে স্থুরেন্ত্রকে বলিলেন, “আমায় কিছু খাওয়াবে না?” 
__বলিয়৷ তখনই স্থরেন্ত্রের আহ্বানে অন্তঃপুরে চলিয়। গেলেন । সুরেন্দের 

সমস্ত হ্তদয় পুর্ণ করিয়া তখন এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি বিরাজিত ! 
শ্রীযুত স্ুরেন্দ্রের চরিত্র ও তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসম্বন্ধে ঠাকুর 



স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র ২৭৯ 

অবহিত ছিলেন বলিয়াই একদিকে যেমন তাহাকে শাসন করিতেন, 
অন্তদ্দিকে তেমনি সাহস দিয়া ক্রমে উচ্চাদর্শের প্রতি লইয়া যাইতেন-__ 
অকম্মাৎ অসম্ভব কর্তব্য সম্মুখে স্থাপনপূর্বক তাহার জীবন হতাশাচ্ছন্ন 

করিতেন না। সেদিন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২শে ফেব্রুয়ারি । দক্ষিণেশ্বরে 

স্বকক্ষে উপবিষ্ট ঠাকুর সন্গেহে সুরেন্দ্ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! বলিতেছেন, 
“মাঝে মাঝে এসো । গ্ভাংটা বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হ'লে 
কলঙ্ক পড়বে ।"*"সন্গ্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ ।:"*তোমরা মাঝে 

মাঝে নিজনে যাবে, আর তাকে ব্যাকুল হরে ডাকবে । তোমর। মনে 

ত্যাগ করবে । বীর্ভক্ত না হ'লে দুদ্িক রাখতে পারে না।'""তুমি 

অফিনে মিথ্যা কথা কও; তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার 

যে দান-ধ্যান আছে! তোমার বা আয়, তার চেয়ে বেশী দান কর-_ 

বার হাত কীকুড়ের তের হাত বিচি!” (“কথামৃত”, ৫1১৬৩)। আর 
একদিন (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) স্ুরেন্্রবাবু প্রশ্ন করিলেন, “আজ্ঞা, 

ধ্যান হয় না কেন?” ঠাকুর যদ্দিও বুঝিলেন যে, ক্ষমতান্ুসারে সরলভাবে 
সাধন করাই উন্নতির রহস্ত-_ইহ! না জানিয়া স্রেন্্রনাথ অপরের 

অনুকরণে স্বীয় অধিকার অতিক্রমপূর্বক অকস্মাৎ উচ্চস্তরে আরোহণের 

বৃথা প্রচেষ্টায় শক্তিক্ষর করিতেছেন, তথাপি সেই রূঢ় সত্যসহাঁয়ে ভক্তের 

দৃষ্টি তীয় প্রকৃত অবস্থার প্রতি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বৃথ! পীড়া! 

দেওয়া অনুচিত, বরং পুর্বলব্ধ সাফল্যের দ্বিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়। 

তাহাকে সাহস দেওয়াই কর্তব্য, এই বিবেচনার কহিলেন, “ম্মরণ- 

মনন তো! আছে?” স্থুরেন্্বাবু উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা, মা মা” বলে 

ঘুমিয়ে পড়ি ।” অমনি উৎসাহ দিয়! ঠাকুর বলিলেন, “খুব ভাল-_্মরণ- 
মনন থাকলেই হল” 

স্থরেন্দ্রনাথের দান ও ঈশ্বরপ্রণিধানে মুগ্ধ ঠাকুর অনেক সময় স্বেচ্ছায় 

তাহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। এইভাবেই (২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ ) 



২৮০ প্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 

কেশবচন্দ্রের সহিত স্টীমারে বিহারের পর সন্ধ্যাসমাগমে গাড়ি করিয়! 

দক্ষিণেষ্বরে বাইবার পথে তিনি ভক্তগণসহ সিমুলিয়! স্টাটে সুরেন্্রভবনে 

পদার্পণ করিলেন । স্ত্রেন্্র তখন গৃহে ছিলেন ন1। শুতরাঁৎ গাঁড়ি-ভাড়া' 
মিটাইবার সময় ভক্তের! যখন জানাইলেন যে, হাতে টাকা নাই, তখন 

স্থুরেন্দ্রের প্রতি অনুপম আম্মা 'ও আত্মীয়তা-প্রদর্শনচ্ছলেই যেন ঠাকুর 
নিঃসঙ্কোচে নির্দেশ দিলেন, পরিবারের মহিলাদের নিকট হইতে ভাড়ার 

টাকা চাহিয়। লওয়া হউক এবং বলিলেন যে, অস্তঃপুরচারিণীদেরও উহা 

দেওয়া উচিত; কারণ তাহাদের তে! জানাই আছে যে, সুরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে 

যান। বল! বাহুল্য, ভাড়ার ব্যবস্থা সেদিন এভাবেই হইল ; অধিকন্ত 

গৃহবাসীরা ঠাকুর ও ভক্তদ্দিগকে সাদরে উপরে লইয়া গিয় স্থুরেন্তরের 

বৈঠকখানাঁয় বসাইলেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ অপেক্ষা! করিলেন, নরেন্দ্র 

সংবাদ পাইয়া আসিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রি পর্বস্ত স্থুরেন্্র ফিরিলেন 

ন1 দেখিয়া! ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়! গেলেন । 

স্থরেন্ত্রবাবুর প্রতি কৃপাবিতরণার্থে ঠাকুর কতবার কিভাবে তাহার 

গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহ নির্ধারণ কর! অসম্ভব । তবে আমর! 

জানি যে, কাঁকুড়গাঁছিতে রামচন্দ্রের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধনভূমিদর্শনাস্তে 

প্রত্যাবর্তনকালে (২৬শে ডিঃ, ১৮৮৩) ঠাকুর স্থরেজ্রের তত্রত্য উদ্ভান- 

বাটীতে প্রবেশ করেন এবং তথায় এক সাধুর সহিত আলাপনাস্তে জলযোগ 
করেন । আর একবার € ১৫ই জুন, ১৮৮৪ ) তিনি স্ুরেন্তের আমন্ত্রণে 

ভক্তসহ এ উগ্যানবাটীতে উপস্থিত হইয়! কীর্তনাদিদ্বার! আনন্দের তুফান 
তুলিয়াছিলেন। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, পন্থরেন্ত্ কোথায়? আহা, 

স্থুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটি হয়েছে । বড় স্পষ্টবস্তী। ...আর খুব মুক্তহত্ত ।” 
১৮৮২-এর ৬জগন্ধাত্রী-পুজ1! উপলক্ষ্য ঠাকুর শ্রীযুত স্থরেন্দরেয় কলিকাতার 
গৃহে গিয়াছিলেন এবং পরবৎসর ৬অন্নপুর্ণা-দর্শনে তথায় যাইয়া নৃত্য- 

গীতাদি-সহকারে কৃপাবর্ষণ করিয়াছিলেন । 
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স্ুরেন্্বাবু মগ্ঘপান করিতেন-__ প্রথম প্রথম একটু বাড়াবাড়িই হইত। 
এদিকে তাহার পল্লীবাসী বন্ধু রামচন্দ্র বৈষ্কব এবং এরূপ আচরণের ঘোর 

'বিরোধী | তিনি স্থরেন্দ্রকে মগ্ঘত্যাগ করিতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন 
যে, প্ররূপ না করিলে তাহার গুরু শ্রীরামকষ্জদেবেরই দুর্নাম হইবে। 

সুরেন্দ্র প্রতিশ্রতি দিলেন যে, ছঃসাঁধ্য হইলেও তিনি উহার চেষ্টা করিতে 

প্রস্তুত আছেন, যদি তাহাই গুরুদেবের অভিপ্রেত হয়ঃ কিন্তু কহিলেন, 

“ভাই, যদি ত্যাগ করাই উচিত হত, তাহলে পরমহংস মশায় কি তা ব'লে 

দিতেন না?” অগত্যা! স্থির হইল ষে, নিরেশ লইবার জন্য দৃক্ষিণেশ্বরে 

যাইতে হইবে । তাঁহারা যখন সেখানে গেলেন, তখন ঠাকুর ভাবস্থ হইয়' 

বকুলতলায় বসিয়াছিলেন। স্ুরেন্দ্রের অবস্থা তিনি জানিতেন এবং এ্জন্ 

চিন্তিতও ছিলেন । আজ জিজ্ঞাসিত ন1 হইয়াঁও তিনি স্বতই মদ্যপাঁনের 
বিষয়ে কথা তুলিলেন ; পরন্ত অকণ্মাৎ পানত্যাগের আদেশ না দিয়া বরং 

বলিলেন, “দেখ, ঘা খাবে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে খাবে ; আর যেন মাথা 

না টলে, পা না টলে। তাকে চিন্তা করতে করতে তোমার পান করতে 

আর ভাল লাগবে না_তিনি কারণানন্বদ্ায়িনী। তাঁকে লাভ করলে 

সহজাঁনন্দ হয়।” সেইদিন এই আনন্দেব চাক্ষুষ পরিচয় দিবার জন্যই যেন 

ভাঁবে গরগর মাতোয়ার! হইয়1 ঠাকুর গান ধরিলেন-_- 

শিবসঙ্গে সদ রঙ্গে আনন্দে মগনা। 

স্থধাপানে ঢলঢল ঢলে কিন্তু পড়ে নী॥ ইত্যাদি 

ঠাকুর আরও কহিলেন, “প্রথম কারণানন্দ হবে, তারপর ভজনানন্দ 1” 

“নুরেন্্র তবধি তন্রপ অনুষ্ঠানই করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন 

অনন্যকর্ণ। হইর1 কিঞ্চিৎ কারণ ৬মা-কালীকে নিবেদনপূর্বক সেই প্রসাদ 
পাঁন করিতেন 7 কিন্ত কারণানন্দ না আসিয়া তাহার ভজনানন্দের উদয় 

হইত | সেই সময়ে তাহার নয়নদ্বয়ে অনর্গল অশ্রধারা, মুখে মধ্যে মধ্যে 
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মর্মস্পর্শী করুণন্বরে “ম| মা, রব, মধ্যে মধ্যে নিম্পন্দ ধ্যানে মঞ্গ অবস্থা 

দেখিয়া! নাস্তিক দর্শকের হৃদয়েও ভগবন্তাবের সঞ্চার হইত এবং এই 

সময়ে তিনি ভগবৎকথা ব্যতীত অন্ত কোন কথা কহিতে বা গুনিতে 

ভালবাসিতেন না। .'স্থরেন্্রনাথ মিত্র প্রায় প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে 

গমন করেন। তাহার মনের অপুর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু 

আপনার পুর্ব স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন না। এই 
অভিমানে এক রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। তাহার 

বন্ধুরা রামকৃষ্তদেবকে জানাইলেন যে, তিনি আবার পূর্বের মতে! মন্দ 
লোকের সঙ্গে মিশিতেছেন। এই কথা শুনিয়। রামকষ্জদেব কহিলেন, 
আচ্ছা, এখনও ভোগবাসনা আছে-দ্িন কতক ভোগ করে নিক; এর 

পরে ও-সব কিছুই আর থাকবে নাঁ_সে নির্শল হয়ে যাবে ।” তাহার পর 

রবিবারে স্ুরেন্ত্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া একটু সলজ্জভাবে রামকুষ্- 

দেবের নিকট হইতে অন্ন দূরে যাইয়া বসিলেন । রামকৃষ্ণদেব ইহা দেখিয়া 
হাসিতে হাসিতে কহিলেন,“কি গো,চোরটির মতে। অমন দুরে গিয়ে বসলে 
কেন? এগিয়ে কাছে এস।* সুরেন্্র নিকটে আসিলে রামকুঞ্চদেবের ভাঁব 

হইয়া! পড়িল এবং তদবস্থায় তিনি কহিলেন, “আচ্ছা, লোকে যখন 
কোথাও যায় তখন মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নাকেন? মাসঙ্গে থাকলে 

অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পার 1 .."ম্ুরেন্জের হৃদয়ে জ্ঞানের 

সঞ্চার হইল। এতদিন বহু চে করিয়াও আপনার রোগের কোন 
প্রতিকার করিতে পাবেন নাই, অন্য রামকৃষ্ততেবের কথায় তাছার প্রকৃত 

ওধধ প্রাপ্ত হইলেন-রোগমুক্ত হইবার উত্তম পথ পাইলেন” 

( শ্রাশ্রীরামরুষ্টচরিত”, ১৯১-১৯৪ পৃঃ )। 

তক্তিশ্রদধা-বৃদ্ধির সহিত শ্রীযুত স্থুরেক্ররের চরিত্রের ষেমন উন্নতি হইতে, 

থাঁকিল এবং তিনি যেমন অধিকতর ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন, ঠাকুর ও 

তেমনি আরও ম্পষ্টতরভাবে তাহার ভুলক্রট দেখাইয়া! তাহাকে স্থপথে 
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পরিচালিত করিতে লাগিলেন । স্ুরেন্্রবাবু একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের 
নিকট বলিতেছিলেন যে, তিনি এক সময়ে তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে বুন্দাবনে 

উপস্থিত হইলে পাণ্ডা ও ভিখারীরা "পয়্স! দ্বাও, “পয়স] দ্রাও রবে বড়ই 
বিরক্ত করিতে থাকে ; তাই তাহাদের দৌবাম্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পাঁইবার 

জন্য তিনি পাঁও। প্রভৃতিকে মুখে যদিও বলিলেন যে, পরদিন কলিকাতায় 

ফিরিবেন, তথাপি সেই দিনই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে পলাইয়' আসিলেন । 

শুনিয়া এইরূপ মিথ্যাচারের জন্য ঠাকুর তীহাঁকে ভঙসনা করিলেন । 

লজ্জিত স্গুরেন্ত্রনাথ তখন প্রসঙ্গাস্তর আরম্ভ করিয়! জাঁনাইলেন যে, 
বৃন্দাবনের নির্জন স্বানগুলিতে যাইয়া তিনি তপস্তানিরত অনেক বাবাজীকে 

দর্শন করিয়াছেন । অমনি ঠাকুর জানিতে চাহিলেন, তিনি তাহাদের কিছু 

দিয়াছেন কি-না। সুরেন্দ্র বখন উত্তর দ্রিলেন যে, কিছুই দেওয়া! হর নাই, 
তখন ঠাকুর বলিলেন, “ও ভাঁল কর নাই-_সাধূ-তক্তদের কিছু দিতে 
হয়। যাঁদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে কিছু দিতে 

হয়।” শাসনের সঙ্গে সুরেন্্র আবার স্েহস্পর্শও পাইতেন । কাশীপুরে 

একদিন ৫১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬) রাত্রি নয়টায় স্তরেন্্র প্রভৃতি ঠাকুরের 

পার্থ বসিয়া আছেন । স্তরেন্দ্রের আনীত মাল! পরিধান করায় ঠাকুরকে 

বড়ই সুন্দর দ্বেখাইতেছে। ভক্তবাঞ্াকল্প তরু সেদিন স্ুরেন্দ্রের প্রতি আরও 

কূপাবর্ষণের জন্য তীহাকে ইঙ্গিতে স্বপার্থে আনাইয়! প্রসাদী মাল। 
তাহার গলায় পরাইয়! দ্রিলেন এবং স্থুরেন্্র মাল। পাইয়া! প্রণাম করিলে 

শ্রীপদে হাঁত বুল্গাইয়! দিতে বলিলেন। সে ন্নেহস্পর্ণে সেদিন স্থরেন্্ের 
আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। তিনি সানন্দে ভক্তদের সহিত 

কীর্তনে যোগ দিলেন এবৎ ভাবাবিষ্ট হইয়! গান ধরিলেন__ 

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। 

আমি মাঝের পাগল ছেলে, আমার) মায়ের নাম গ্যাম1॥ ইত্যাদি 

কাশীপুরে আরও একদিন (২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ ) ঠাকুরের শ্রীহস্ত হইতে 
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সুরেক্্রবাবু দুইগাছি মাল! পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এইরূপ সৌভাগ্য 
তাহার প্রায়ই ঘটিত। 

আমর। দেখিয়াছি, জুরেন্্রনাথ প্রথমে পুজাধ্যানাদি প্রচলিত 

রীতি-অবলম্বনে বৈধী ভক্তির পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার 

চিন্তাধারাও বহুদিন যাবৎ যুক্তি ও অনুমানাদি-অবলম্বনেই পরিচালিত 
হইত। তাই একদিন (২রা মার্চ, ১৮৮৪) তিনি কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন 

করিলেন, “ঈশ্বর তে। ্তায়পরায়ণ, তিনি তো! ভক্তকে দ্রেখবেন ?” 

ঠাকুর এই গতানুগতিক চিন্তাধারার ক্রুটিপ্রদর্শনচ্ছলেই যেন বলিলেন, 

“এ সংসার তার মায়া, মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল-_কিছু 

বোঝা যায় না।” 

দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বে স্থরেন্্র দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন ন1। 

কিন্ত অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগ্রহে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হওয়ায় তিনি নিত্য 
ঠাকুরের স্বীয় ইষ্টদেবী শ্রীশ্রীকালীমাতার সম্মুখে দীর্ঘকাল যাপন করিতে 

ল্লাগিলেন। ইত্যবসরে ভক্তির প্রথম উচ্জ্বাসে একসময়ে তাহার ইচ্ছ। 
হইল যে, অন্তান্ত বহু ভক্তের স্তায় তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক ঠাকুরের 

সান্গিধ্যে দক্ষিণেশ্বরে অন্ততঃ রাত্রিকালে বাস করিয়া সাধনাদিতে ডুবিবেন । 

সঙ্কপ্লান্ুসারে একটি বিছানা! আনির তথায় রাখিলেন এবং ছুই-এক দিন 

রাত্রিবাসও করিলেন। ঠাকুর শুধু দ্রষ্টী হিসাবে দেখিয় যাইতে লাগিলেন 
_কিছুই বলিলেন না। কিন্তু মিত্রগৃহিণী আপত্তি জানাইয়।৷ বলিলেন, 
“তুমি দ্রিনের বেল! যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও; রাত্রে বাড়ি থেকে 

বেরিয়ে যাওয়া হবে না।* অতএব সুরেক্রের আর সেখানে রাত্রিবাস 

হইল না। এইরূপে আপাততঃ বিফলকাম হইলেও স্ুরেশ্ড্ের হৃদয়ে 
বিষয়কামন। হাঁস পাইতে লাগিল এফং তিনি স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল জীবন সত্যতু 
করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন । তাই কেদারবাঁবু একদা] (১০ই মাঘ, ১৮৮২) 
যখন শ্রীরামকষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন, “যগ্ভপি এদের (রাম, সুরেন্জ, 
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মনোমোহন ) চরণে স্থান দিয়েছেন, তবে আর কেন এদের নিগ্রহ 
দ্বেন; একবার ভাল করে দয়! করুন, যেন এরা নিষ্কৃতিলাভ করতে 

পারে» এবং ঠাকুর যখন তহুক্তরে উদাসীনপ্রায় বলিলেন, “আঁমি কি 

করব? তমার কি ক্ষমতা আছে? যর্দি তিনি মনে করেন তো সকলই 
হ'তে পারে,” অধিকন্তু আর কিছুই না করিয়া! কিয়ৎকাঁল পরে সন্ধার 
প্রারস্তে পঞ্চবটামূলে যাইয়! নিশ্টেষ্টপ্রায় বসিলেন, তখন স্থরেন্র আর 
আপনাকে সামলাইতে নাঁপারিয়! কাদিয়। উঠিলেন, “মহাশয়, আমাদের 
আর কেন যন্ত্রণা দিতেছেন? আমর! জানি আমর পাঁপী ; কেন ন। 

আমর! মহীপুরুষের নিকট সর্বদা! আসিতেছি, হরি বলিয়। নৃত্য করিতেছি, 

ভাবে গদ্গদ হইতেছি, লোকে দেখিতেছে যে ইহারা সাধু হইতেছেন, 

কিন্ত ষগ্কপি আপন,'আপন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়! দেখা যাঁর, সে বলিবে, 

“আমি সাধুর একবিন্দু বাতাঁসও পাই নাই ।/ "আমাদের মনের যে-সকল 
অসৎ সংস্কার ছিল, তাহা যখন বিন্দুমাত্র কমে নাই, তখন কি করিয়া 
আমরা সাধু হইলাম? বরং শঠতা৷ বিলক্ষণ শিখিলাম__-আগে এমন 

করিষ়। কাঁদিতে পারিতাম না, এখন বেশ কাঁদিতেছি।” ঠাকুর কিন্তু 

দেখিতেছিলেন যে, এই চক্ষের জলে এবং আত্মবিশ্লেষণের ফলে স্ুরেন্দ্রের 

পূর্ব সংস্কার ভ্রমেই ক্ষীণতর হইতেছে; সুতরাৎ সুরেন্্রাদির পুনঃপুনঃ 
করুণ মিনতির উজ্্ুর প্রাণ খুলিয়া! আশীর্বাদ করিলেন, “আনন্দময়ী করুন, 
তোমর1 সকলে আনন্দে থাক” 

সত্যসংকল্প ঠাকুরের দে আশীর্বাদ অচিরেই সফল হইয়া স্মুরেন্্রকে 
ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ করিয়াছিল । ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্দের ৬দুর্গীপুজার সময় ঠাকুর 
অসুস্থ হইয়। শ্টামপুকুরে বাস করিতেছিলেন। স্র়েন্রের গৃহে পুজা 

হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুর যাইতে পারেন নীই। বিজয়ার দ্রিনে ( ৯৮ই 

অক্টোবর ) ৮মহামায়ার আশু বিদায়ের ছুঃখ সহ্য হইবে না বোধে স্থুরেন্ 

বাড়ি ছাড়িয়া শ্রীরামরুষ্ণসকাশে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং প্রাণের 
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আবেগে “মা মা” করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে বহু কথা বলিয়া ধাইতে 

লাগিলেন। তার ভাব দেখিয়া ঠাকুরের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্র ঝরিতে 
লাগিল ; তিনি মাস্টার মহাশয়ের দ্রিকে তাকাইয়! বিগলিতস্বরে বলিলেন, 
“কি ভক্তি! আহা, এর যা! ভক্তি আছে !1”__এই বলিয়। সুরেন্্রকে 
জাঁনাইলেন যে, নবমীর রাত্রে সাঁতট! সাঁড়ে সাতটার সময় তাহার এক 

দিব্য দর্শন হইয়াছিল । তিনি সম্মুখে দেখিলেন সুরেন্দ্রদের দালান, ঠাকুর- 

প্রতিম রহিয়াছেন_-সব জ্যোতির্ময় ; শ্তামপুকুরের আবাস-স্থল ও সেই 
ঠাকুর-দালান এক হইয়া গিয়াছে-যেন একটা আলোর স্রোত দুই 

জায়গার মধ্যে প্রবাহিত । স্ুুরেন্্র বলিলেন,আমি তখন ঠাঁকুর-দালানে 

“মা মা* বলে ডাকছি-দাদারা ত্যাগ ক”রে উপরে চলে গেছে। মনে 

উঠল-_ম] বললেন, আমি আবার আসব |” 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্থরেন্্রবাবুর বিশ্বাসের পরিচয় আর একদিনের 

(১৩ই এশ্রিল, ১৮৮৬ ) ঘটনায় পাওয়া যায়। ঠাকুর তখন কাশীপুরের 
উদ্যানে রোগশয্যায় শায়িত । সুরেন্র অফিসের কার্ধসমাপনাস্তে চারিটি 

কমল লেবু ও ছুই ছড়1 ফুলের মালা লইয়৷ রাত্রি আটটায় সেখানে 
উপস্থিত হইলেন । আসিয়াই আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, “আজ ১লা' 

বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার; কালীঘাঁটে যাওয়া হ'ল না__ভাবলাম, 

যিনি কালী, যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাকে দস্ত্ন করলেই হবে” 
( 'কথামৃত,, ৩২৬২ )। সুরেন্্র সেদিন কথাপ্রসঙ্গে আরও জানাইলেন 
যে, পুর্বদিন সংক্রান্তি ছিল; কিন্তু তিনি আদিতে পারেন নাই; তাই 
স্বগৃহেই ঠাকুরের ছবি ফুল দিয়া সাজাইয়াছিলেন। ঠাকুর সব শুনিয়! 
সমীপস্থ মাস্টার মহাশয়কে ইঙ্গিতে বলিলেন, “আহা, কি ভক্তি 1” : 

শ্রীরামকৃষ্ণের রপদর্ধার সুরেজ্রের দানের পরিমাণ কিন্ধপ ছিল, তাহ! 
কেহ স্পষ্টতঃ লিখিয়! রাখেন নাই; তবে প্রবন্ধের প্রারস্তে 'লীলাপ্রসঙ্গের' 

যে বাক্যগুলি উদ্ধত হইয়াছে, পাঠক উহ! হইতে কতক বুঝিতে 
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পারিবেন। আর একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের উল্লেখ করিলেও মন্দ হইবে ন1। 

কিথামৃতে? (২1২৭১ ) আছে, পন্ুরেন্্র একটু অভিমানী । ভক্তের কেহ 

কেহ বাগানের খরচের জন্য বাহিরের ভক্তদের কাছে অর্থসংগ্রহ করিতে 

গিরাছিলেন__তাঁই বড় অভিমান হইয়াছে । স্থুরেত্্র বাগানের অধিকাংশ 
খরচ দেন।” মনে রাখিতে হইবে বে, তখন নগদ মাঁসিক প্রায় ছুই শত 
টাকা ব্যয় হইত । এই মোটা খরচ দ্বেওয়া ছাড়াও ঠাকুরের ছোট-খাঁট 

স্গখসুবিধাবিধানে সুরেক্বাবু সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন । কখন হয়তে' 

উত্তাপ নিবারণের জন্য খসখসের পরদ]1 কিনিয়া আনিতেন, কখন সেবার 

জন্য ফল প্রভৃতি লইয়। আসিতেন, আবার কখন মাল্যাদ্দি দ্বারা ঠাকুরের 

শ্রীঅন্গকে মনের সাধে সাজাইতেন | উদ্ারহৃদয় স্রেন্দ্রেরে পরবর্তী 

কালের মহাপ্রাণতার একটি নিদর্শন স্বামীজীর পত্রাবলী”তে (১ম ভাগ, 

৬৭ পুঃ) লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, “পুর্বোক্ত দুই মহাত্মার 
€ সুরেঞ্ু ও বলরামের ) নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি 
ক্রয় করিয়া তাহার (শ্রীরামরুষের ) অস্থি সমাহিত করা! হয়'""এবং 

সুরেশ (স্থরেন্দ্র) বাবু তজ্জন্ত ১০০০২ টাঁক1 দিয়াছিলেন এবং আরও 

অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন ।” 

বাহ! হউক, আমর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকালেই ফিরিয়া যাই । আপন 

বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাঁশিকে বূপপ্রদ্ধান করিতে 
স্ুরেন্ধ অগ্রণী ছিলেন । মনোমোহন ও রামচন্দ্রের পরামর্শক্রমে তিনি সবব- 

ধর্ম সমন্বয়ের গ্য্যোতক একখানি চিত্র আকাইয়াছিলেন । উহাতে শিবমন্দির, 
মসজিদ ও গীর্জার সম্মুখে ষীস্ড, শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি অবতারপুরুষ বা বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের আচার্যগণ রহিয়াছেন এবং নৃত্য, বাগ্ধ ইত্যাদি সহকারে 

আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন_-অপর পার্থে পরমহৎসদেব ফীড়াইয়। 
কেশবচন্ত্রকে সেই অপূর্ব মিলনোৎসব দেখাইতেষ্টেন । এপ্রকার গম্ভীর- 
ভাবব্যঞ্জক চিত্রদর্শনে কেশবচন্ত্র পরম প্রীত হইয়া সুরেন্্রকে পত্রদ্বার! 
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জানাইয়াছিলেন, প্ধাহার দ্বারা এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি 
ধন্য ।” মনোৌমোহন ও রামচন্দ্রের সহায়তায় স্ুরেন্্র সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি 

প্রতীকও নির্মাণ করাইয়াছিলেন-_উহাতে বৈষ্ণবদের খু্তি, খ্রীগ্ীনদের 
ক্রশ, মুসলমানদের পাঞ্জ। ইত্যাদি মিলিত হইয়াছে । কেশববাবু এ 
সম্মিলনপ্রতীকটি লইয়া একবার নগরকীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন। 

সথুরেন্দ্রের আর একটি অবদান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের প্রবর্তন । ভক্ত 

মনোমোহন? গ্রন্থে ৮০ পৃঃ) মনোমোহন বলিতেছেন, “মহাত্ম। সুরেক্রনাথের 

যত্বে এবং ব্যয়ে ১৮৮১ গ্রীষ্টাবে শ্রীরামকৃষ্জদেবের জন্মতিথির দিন প্রথম 

শ্রীরামকষ্-জন্মোৎসব সংস্থাপিত হয় । আমর! সেই দ্বিবস কয়েকটি মাত্র 
বন্ধুবান্ধব সম্মিলিত হইয়! দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করি । 

-**প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর উক্ত উৎসবের সমুদয় ব্যয়ভার ভক্ত স্থরেক্রনাথ 

বহন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৃতীয় বর্ষ হইতে ্শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর 

প্রস্তাববত সকলে কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। তাহা হইলেও ভক্ত 
সুরেন্্রনাথই সেই মহোৎসবের প্রাণস্বরূপ ছিলেন- অধিকাংশ ব্যয়ভার 

তিনিই বহন করিতেন ।” 

ঠাকুরের হয়তো! ইচ্ছা! ছিল না যে, তীহার রসদদারগণ দীর্ঘজীবী 
হন; তাই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্ের ২৫শে মে (১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) রাত্রে অন্থমান 
চল্লিশ বৎসর বরসে স্ুরেন্্রনাথ স্বকার্-সমাপনান্তে অভীষ্টলোকে 

চলিয়া! যান । 



রাধচজ্জ দত 

শ্রীযূত রামচন্দ্র ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক বৃহস্পতিবার শুর! বষ্ঠা 
ভিগিতে (৩০শে অক্টোবর, ১৮৫১) কলিকাতার অন্তঃপাত্তী নারিকেলডাঙ্গাঁর 
পিত। নৃসিংহপ্রসাদ্ দত্তের গৃহ আলোকিত করিয়। ভূমিষ্ঠ হন । মাতৃক্নেহ 

তিনি অধিক দ্দিন উপভোগ করিতে পারেন নাই; কারণ জন্মের মাত্র 

আড়াই বৎসর পরেই তিনি মাতৃহারা হন। কিন্তু মাতাকে হারাইলেও 
মাতার একটি বিশেষ গুণ সর্বদ1! মনে রাখির! তিনি স্বীয় জীবনে উহা 

প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। দ্রয়াবতী তুলসীমণি গৃহকর্- 
সমাঁপনাস্তে বখন আহারে বসিতেন, তখন কেহ হয়তো গল্পচ্ছলে সেখানে 

বসিয়। স্বীয় দারিদ্র্য ও অনাহারের কথা নিবেদন করিত; তুলসীমণি অমনি 

সমস্ত অন্ন তাহাকে দিয়! উঠিক্ন! পড়িতেন ; অপরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 

বলিতেন, সেদিন তাহার আহারে রুচি নাই । পিতা নৃসিংহুপ্রপাদ নিষ্ঠীবান 

বৈষ্ণব ছিলেন এবং পণ্ডিত বলিয়াও তাহার খ্যাতি ভিল। রামচন্জের 

পিতামহ সংস্কৃতি কৃতবিস্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার অনেক মন্ত্রশিষ্য 

ছিল। ফলতঃ উত্তম বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র বাল্যকাল 

হইতেই বৈুবোচিত ভক্তি ও অন্তান্ত গুণাবলীতে ভূষিত হইয়াছিলেন । 

বালক রামচন্দ্র নিজের খেলাঘরে নিজন্ব ঠাকুরের ভোগ দিতেন; 

কখন সধঘী সাজিয়৷ শ্রীরুষ্ণের সম্মুথে নৃত্য করিতেন; কখন বা 

মহোতসবে সমবয়স্কদিগকে ডাকিয়া আনিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতেন । 

এতদ্বযতীত শ্রীনিবাস বাবাজীর আশ্রমে ও শিখের বাগানে সাধৃ-সন্ন্যাসীঘের 

নিকট গমনাগমন করিতেন । বৈষ্ণব রামচন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী 

ছিলেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি একবার হরিপাঁলে এক কুচটুম্বগৃহে যান । 
সস 



২৯০ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমাঁলিকা 

কুটুন্ব মাংসাশী ছিলেন ; সুতরাং প্রিয়দর্শন আত্মীয় বালককে প্রথমে আদর 

করিয়! মাংস থাওয়াইতে চাহিলেন । বালক তাহাতে সম্মত না হওয়ায় 

তিনি স্নেহের আতিশয্যে বলপ্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন । অমনি 

বালক অন্ন 'ও আত্মীয়গৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে চলিল-_ 

কাহারও নিষেধ শুনিল না। তাহার সঙ্গে পয়স' ছিল না, পথও অজ্ঞাত; 

তথাপি পথচারীদিগকে জিজ্ঞাস। করিয়া সে পদত্রজে কোন্নগরে পৌছিল। 

তখন সন্ধ্যা হইয়া! গিফ়্াছে। নিরুপায় হইয়া বালক এক জারগায় বসিয়া! 
ইতিকর্তব্যতা স্থির করিতেছে, এমন সমর এক ন্নেহশীল। গৃহস্থবধূর দৃষ্টি 
আকুষ্ট হওরায় তিনি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গিরা! আহার করাইলেন 

এবং গৃহে স্থান না থাকায় এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা 

করিলেন । . সেই বৈঠকখানায় গুলিখোর ভদ্রলোকদের বাতায়াত ছিল; 

তাহার! অধিক রাত্রে মাদকদ্রব্য-সেবনকালে বালককেও নানা প্রকারে 

দলে টানিতে চেষ্টা করিলেন ; বালক এই পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইল এবং 

দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া স্টেশনে উপস্থিত হইল । 
কিন্ত আসিলে হইবে কি-_হাঁতে যে পয়সা নাই ! সৌভাগ্যক্রমে পূর্বরাত্রের 
পরিচিত এক ভদ্রলোক কলিকাতায় ফিরিবার পথে স্টেশনে বালককে 

দেখিতে পাইলেন এবং কলিকাতার টিকিট কিনিয়া দিলেন । 

তীক্ষৃবুদ্ধি রামচন্ত্র বিগ্ভালয়ে কৃতিত্বের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে 

লাগিলেন এবৎ যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । কিন্তু 
পিতার তখন ঘোর দ্বারিদ্র্য। পিতামহ প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গেলেও 

পিতা তাহ] ব্যয় করিয়। তখন পরমুখাপেক্ষী । সুতরাৎ রামচন্দ্র এক 

আত্মীয়ের বাটীতে থাঁকিয়। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসাবিদ্চ? 

শিখিতে লাগিলেন । যথাসময়ে ইহারও শেষ পরীক্ষায় স্খ্যাতির সহিত 

উত্তীর্ণ হইয়! তিনি প্রতাপশগরে কিছুকাল চাকরি করার পর কলিকাতায় 

চল্লিশ টাকা বেতনে গভর্ণমেন্টের অধীনে কুইনাইন-পরীক্ষকের সহকারী 



রামচন্দ্র দত্ত ২৯১ 

শ্রেণীর মধ্যে নিয়োজিত হইলেন । সি. এইচ. উড সাহেব তখন কুইনাঁইন- 

পরীক্ষক । তিনি রামচন্দ্রের নিকট শুধু দৈনন্দিন কাজ আদায় করিয়াই 
সন্তুষ্ট ছিলেন না, অবসরমত তাহাকে রসাদ্পনশান্ত্র শিখাইতে লাগিলেন । 

সাহেব অন্নকাল পরেই স্বদেশে ফিরিয়। যাইবার কালে প্রীতির চিহস্বরূপ 

একটি ঘড়ি ও অনেকগুলি পুস্তক প্রিয় ছাত্র ও সহকারীকে প্রধান করেন । 

কিন্তু রামচন্দ্র এই সামান্ত উপহার অপেক্ষাও আর একটি মুল্যবান দান 
পাইলেন-_-সাঁহেবের একনিষ্ঠ বিগ্যান্থ্রাগ । সাহেব তীহার হৃদ্ধয়ে যে 

বিগ্োৎসাহের বীজ বপন করিক্পাছিলেন, তাহারই ফলে রামচন্দ্র 

রসায়ন-শান্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অচিরে খ্যাতি ও প্রচুর 
অর্থ-উপাঁজনে সমর্থ হইলেন । তাহার পিতার অবস্থাবিপর্যয়ের ফলে 
নারিকেলডাঙাঁর পৈতৃক ভবন বহু পূর্বে হস্তচ্যুত হইয়া! গিয়াছিল। 
এখন রামচন্দ্র সিমুলিয়া-পল্লীর মধু রায়ের গলিতে নৃতন বাটা নির্মাণ 
করিলেন । 

রামচন্ত্রের পাগ্ডিত্য ক্রমে এত স্থৃবিদিত হইয়াছিল যে, অনেক বি* এ 

এম, এ-উপাধিধারী ও ডাক্তার তাহার নিকট শিক্ষা করিতে আসিতেন । 

ক্রমে তিনি ইতলগ্ডের রাসায়নিক সভার সভ্য হন এবং কলিকাত' 

মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক ও সহকারী রাসায়নিক 

পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এতৎ্ব্তীত নান। সতাসমিতিতে তিনি রসায়ন- 

বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন । রসায়নে অন্ভুত ব্যৎপত্তির ফলে তিনি কুচির 

ছাল হইতে “কুচিসিন' নামক একটি আমাশয়-প্রতিষেধক গঁষধ আবিষ্কার 
করেন। ইহাতে দ্বেশবিদেশে তাহার গ্ুখ্যাতি হর এবং প্রচুর অর্থাগম'ও 
হয়। ক্রমে সরকারী কার্যেও বেতনবৃদ্ধি হইম্না ২০০২ টাকায় উঠে। 

এতদ্ব্যতীত স্বাধীনভাবে বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়। তিনি 

প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন ; এমন কি,কোন সময়ে মাসিক সহ মুদ্রা 
গৃহে আসিত। 



২৯২ | প্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা 

যৌবনে একসময়ে নাটক-রচনায় ও অভিনয়ের প্রতি রামচন্দ্র আকুষ্ট 

হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেই আকর্ষণ দ্বীর্থকালস্থায়ী হয় নাই। সাহিত্য 

অপেক্ষা বিজ্ঞানেই| তিনি অধিক আনন্দ ও কৃতিত্ব লাভ করিয় এ দিকেই 

ঝুকিয়! পড়িয়াছিলেন। 

এই কালমধ্যে রামবাবুর পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক 

পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চাকরির প্রথমাবস্থাতেই-তিনি বালাখানার শ্রীযুক্ত 

ক্ষেত্রমোহন বস্থ মহাশয়ের একমাত্র কন্তার পাণিগ্রহণ করেন । অতঃপর 

বিজ্ঞানশান্ত্রে পারদশিতালাভের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেরূপ তাহার 

আথিক উন্নতি হইতে থাঁকিল, অপর দিকে তিনি তদ্রপ ক্রমেই নাস্তিক 

হইতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজন হইলে তিনি অপরের 
বিশ্বাসে আঘাত করিতেও কুষ্টিত হইতেন না৷ এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় 

ক্ষুরধার যুক্তিদ্বারা অপরের সমস্ত কথা খণ্ড খণ্ড করিতেন । সুতরাং 

স্বধর্মে আস্থাবান ভদ্রলোকের৷ এই নাস্তিকের সহিত সহজে বিচারে অগ্রসর 

হইতেন না। বাঁল্যে বৈষ্ণবকুলে লালিত যে বালক স্বহস্তে দেবার্চনাস্তে 

প্রসাদ্বরিতরণ করিত ও মধুর নৃত্যে অপরকে মোহিত করিত, সেই যে 
যৌবনে এই প্রকার নিরীশ্বরবাদ্ধী হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল ? বস্তৃতঃ 

সে যুগের যে সর্বগ্রাসী জড়বাদ্দ তৎকালীন শিক্ষিতসমাজকে গভীরভাবে 

আলোড়িত করিতেছিল রামচন্দ্রও তাহার হস্তে অব্যাহতি পান নাই। 

ধর্মমাত্রে আস্থাহীন রামবাবু আবশ্তক স্থলে শ্রীষ্টধর্মের প্রতিও স্বীয় 

অবিশ্বাস-স্থাপনে অগ্রসর হইতেন। একদিন তিনি ট্রামে ধাইতেছেন 

এমন সময় একজন বাঙ্গালী গ্রীষ্টানবাবু উহাতে উঠিয়! স্থবানকাল-বিবেচন। 

না করিয়াই সকলকে মরণের পরে পরিত্রাণের জন্য ধীণ্ুর শরণ লইতে 
আহ্বান জানাইলেন। কথার ভঙ্গি কাহারও মনঃপৃ্ঠ না হইলেও 

সকলেই নীরব রহিলেন ; কেবল রামচন্দ্র যৌবনোচিত রহস্যভরে বলিয়া 
উঠিলেন, “মশাই, মরলে পরিত্রাণের যা হয় হবে, আপনি তো এ যাত্রা 
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পরিত্রাণ করুন-_ আপনার বক্তৃতার জালায় যে প্রাপাস্ত উপস্থিত 1” উহার 

ফল ফলিল-_তুমুল হাস্তের মধ্যে বক্তৃতাক্রোত থামিয়া! গেল। প্রচারক 

কিন্ত রামবাবুকে ছাড়িলেন না; গাড়ি হইতে নামিয়া মেডিক্যাল 
কলেজে প্রবেশের পথেও তিনি ধীত্তমহিম। ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । 

অগতা। রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নেন 
এব তৎসহ নাস্তিকতার তুণীর হইতে এইরূপ ছুই-একটি শাণিত বাঁণ 
নিক্ষেপ করিলেন যে, প্রচারক স্বীয় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় দেখিয়া রণে 

ভঙ্গ দিলেন । 

তিনি নাস্তিক হইলেও কোনদিনই বৈষ্ণরোচিত সদাচার ত্যাগ করেন 
নাই। একবার পত্বীর অন্ুখের সময় ডাক্তার মাংসের ঝোল পথ্যৰপে 

বাবস্থা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার স্ত্রী মরে যাবে, তবু আমি 

বাড়িতে মাৎস এনে কুলাঙ্গার হব ন1।৮ সৌভাগ্যক্রমে এ পথ্য ভিন্নও 

রোগিণী আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন । 

তিনি এযাবৎ যুক্তির তরণী-অবলম্বনে ভবনদ্বীতে ভাসিয়' 

চলিয়াছিলেন; কিন্তু অকম্মাৎ শোকের তুফান উঠিয়! তাহার সে 
তবণীকে এমন একটি দোল দিল যে, তিনি আর শুধু উহার ভরসায় 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একদিন তীহার প্রাণসম একটি কন্তা৷ 

কালস্রোতে বিলীন হইলে যুক্তিবাদী রামবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিল, মৃত্যুর 

পশ্চাতে কি কোন গভীর তত্ব লুক্কায়িত আছে? পরবর্তী ৬কালীপুজার 
দ্বিন দীপাবলীর দীপসজ্জাকালে তিনি শোকভাঁরে নিপীড়িত হৃদয়ে এই 

সমস্যার সমাধানেই ব্যাপূত ছিলেন। (তাহার সম্মুথে প্ররুতির উন্মুক্ত 

সৌন্দর্য-__আঁকাঁশে মেঘ ভাসিতেছে ও অকন্মাৎ বিবিধ রাগে রঞ্জিত হইয়া 
নয়ন মন হরণ কারতেছে। শুধু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের পথে তো এ 

সৌন্দর্ষের রহস্তভেদ হয় না! এই বিচিত্র ক্রীড়ার পশ্চাতে কি কোন 

ক্রীড়াকারী আছেন, এই সৌনর্ষের উৎসস্থলে কি কোন সৌনর্যবান 
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আছেন ?/ রামচন্দ্রের জিজ্ঞাস! ক্রমেই শৈশবের বিশ্বাসপূর্ণ দ্িনগুলিকে 
স্থতিপথে আরূঢ় করাইয়া অন্তরে অন্ুসদ্ধিৎসা জাগাইল,(৭ঈশ্বর কি 
আছেন? তাকে কি দেখা যায় ?”) 

শ্রীযুত রামচন্দ্রেরে শোকবিদগ্ধ মনে যখন এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় 

হইয়াছে, ঠিক তখনই কুলগুরু তীহার গৃহে উপস্থিত হইলেন । রামচন্দ্র 
ভাবিলেন, ইহার নিকট পথের সন্ধান পাইবেন; কিন্তু কুলগুরুর আচরণ 

তাহার মাজিত মনে বিদ্রোহ জাগাইল-_তিনি হতাঁশ হইয়! অন্যত্র উহার 

সন্ধান করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তিনি ব্রা্গ, খ্রীষ্টান, কর্তীভজা 

ইত্যাদি বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিতেন এবং তত্তৎ 

সম্প্রদ্ধায়ের পুস্তকাদিতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভাবিয়া উহ! পাঠ 

করিতেন, কিন্তু ইহাতে মনের খাগ্য জুটিলেও প্রাণের আকাঙ্ষা৷ মিটিল 
না। তবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত পরিচয়ের ফলে তাহার এই লাভ হইল 

যে, তিনি কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাঁদি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান পাইলেন এবং 

তাহাকে দশনের বাসন। ক্রমেই সুদৃঢ় হইতে লাগিল । 

অবশেষে ১৮৭৯ শ্রীষ্টাব্ের ১৩ই নভেম্বর €৬কালীপুজার পরে কাতিক 
মাসের শেষে ) এক শুভ মুহূর্তে রামচন্দ্র, মনোমোহন ও গোপালচন্ত্র মিত্র 
নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম আগমন ; 
শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় থাকেন জানেন না; ঘাটে নামিয়! টাদ্দনিতে উপস্থিত 

লোকেদের নিকট সংবাদ লইয়া তাহার পরমহৎসদেবের ঘরের উত্তর 

দিকের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, আর উত্তর-পূর্ব বারান্দায় 

কতকগুলি পুলিশের লোক বসিয়। আছে। পাশ্চাত্য আদব-কায়দায় 

স্থশিক্ষিত বলিয়া তাহারা ঘরে ঢুকিবার পথ না পাইয়া পুনর্বার ঠাদনির 
লোকদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এ রুদ্বত্বার়ে আঘাত, 

করিলেই উহ! খুলিয়! যায়। তাহার! প্রর্ূপ করিলেন এবং দ্বার অচিরাৎ 

উন্ুক্ত হইলে গৃহে প্রবেশ করিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদিগকে তৃমিষ্ঠ 
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প্রণামান্তে স্বীয় শয্যায় আপনগ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন । তাহার! 

পাশ্চাত্য রীতি-অন্ুসারে শুধু মস্তক নত করিয়াই অভিবাদন জানাইলেন 
এবং নিদিষ্ট স্থানে উপবেশনান্তে শ্রীরামকুষ্ণের উপদেশশ্রবণ ও মধ্যে মধ্যে 
প্রশ্ন করিয়া নিজেদের সন্দেহভগ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশান্ত মুত, মধুর আলাপ, বাহ্াড়ম্বরশূন্ঠত1, সহজ অথচ 

ুক্তিপুর্ণ অমস্যা-সমাধান ইত্যাদিতে তাহার] বিশেষ সুগ্ধ হইয়। সন্ধ্যা পর্যস্ত 
তাহার সহিত যাপনাস্তে এক অনন্ুভূতপুব শাস্তি ও বিমল আনন্দ লই! 

নৌকাষোগে কলিকাতা! ঘাত্রী করিলেন । ভাগীরখীবক্ষে তাহাদের মধ্যে 

শ্রীরামকষ্জচের আলোচনাই চলিতে লাগিল । রামচন্দ্র বলিলেন, “এরূপ 

যুক্তিপূর্ণ ভগবৎ-সিদ্ধাত্ত আগে কখনও শুনি নাই? মনোমোহন 
বলিলেন, “তিনি আমাদেরও সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলেন যেন আমর! 

তার কত আপনার জন--কত কালের পরিচিত!” সমর্থন করিব! 

রামচন্দ্র বলিলেন, “মহৎ ব্যক্তির লক্ষণই এই যে, তারা সম্পূর্ণ 
অপরিচিত লোককে ক্ষণকালের মধ্যে পরমাস্্রীয় ক'রে নিতে 

পারেন” প্রথম দিনেই তিনি আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের গোষ্টাতৃক্ত বলিয়' 

জানিলেন। 

শ্রীযুত রামচন্দ্র এত দিনে অকুলে কুল পাইলেন । ইহার পরে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের আকর্ষণে তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাইয়! পরমহৎ্সদেবের 
কথামুতে অন্তরের পিপাসা! মিটাইতেন । সপ্তাহের কার্ধব্যস্ততার মধ্যে 

তিনি শর দিনটিরই অপেক্ষায় থাঁকিতেন এবধ উহু। দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইয়! 

রাত্রিতে গৃহে ফিরিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, “রবিবার সন্ধ্যার সময় 

যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া 

আমরা একেবারে আনন্দে বিভোর হইতাম- ইচ্ছা হইত না৷ যে, গৃহে 
ফিরিয়া আসি। সংসারকে তখন সংসার বলিয়া বোধ হইত না। 
তখন আমরা প্রাণের ভাবে প্রায়ই গান করিতাম__ 
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গৃহে ফিরে ষেতে মন চাহে না! যে আর। 

ইচ্ছা,হয় & চরণতলে পড়ে থাঁকি অনিবার |» 

এই পুতসঙ্গের ফলে রামচন্দ্র যদিও তখন আস্তিক ও শ্রীরামকুষ্ণ-চরণে 
অপ্রিতপ্রাণ, তথাপি অলৌকিকত্বের প্রমাণের জন্ত তাহার প্রাণ লালাধ়িত। 
এমন সময়ে একদিন নিশাশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন_তিনি এক 

পুফ্ষরিণীতে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় আগমন- 
পূর্বক মন্ত্রপ্রদানান্তে প্রতিদিন স্নানের পর আর্রবান্ত্রে উহা একশত বার 

জপ করিতে বলিতেছেন । এই অপূর্ব স্বপ্ন তাহার মনে এমন প্রভাব 
বিস্তার করিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়! শ্রীরামকৃষ্ণ- 

সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন । ঠাকুর শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, 

“স্বপ্রসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তার ঠাই ।” 

বিশ্বাসের পথে রামবাবু এয্বৎ বছুদুর অগ্রসর হইলেও যুক্তি তখনও 
নিরস্ত না হওয়ায় আবার তীহার মনে সন্দেহ উঠিল-_স্বপ্র তো মস্তিফের 

বিকারমাত্র, উহাতে আস্থা কি? এতরপেক্ষাও স্থিরতর প্রমাণ চাই। 

সে প্রমাণ পাইতেও বিলম্ব হইল না। একদিন দ্বিপ্রহরে পটলডাঙ্গার 

গোলদীঘির দৃক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দ্রীড়াইয়া জনৈক বন্ধুর নিকট তাহার 

এই মানসিক অশান্তির কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় এক দীর্ঘকায়, 
স্টামবর্ণ ব্যক্তি আসিয়া মৃহূন্বরে বলিলেন, “ব্যস্ত হচ্ছ কেন, সয়ে থাক ।” 

ছই বন্ধুই প্রত্যক্ষ দেখিলেন, কিন্তু চকিতে সে পুরুষ কোথায় মিলাইলেন 
_-তাহার! আর তীহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। রামচন্দ্র ভাবিলেন, 

“ইহাও হয়তো মন্তিক্ষের বিকার” ; কিন্তু তখনই মনে হইল, “এরূপ 

বিকারও ভাল, যাতে এমন আশ্বাসের বাণী পাওয়া! যায়, আর যাতে মন, 

এমন শান্ত হয়ে য়ায়।” ঠাকুর এ বিবরণ শুনিক্ব স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্তে 

বলিয়াছিলেন, "অমন কত কি দেখবে !” 
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রামবাবুর' মনে তখনও শাস্তি-অশান্তিব আলো-ছাঁয়ার খেলা 

চলিতেছে । এক অশাস্তির মুহূর্তে তিনি “কিছু হইল না” বলিয়! ঠাকুরের 

নিকট আক্ষেপ করিতে থাকিলে ঠাকুর গন্ভীরভাবে বলিলেন, “কি করব 

বাপু, সবই হরির ইচ্ছা ।” রামচন্দ্র ক্ষান্ত না হইয়া আবার শাস্তিকামনা 

করিলে ঠাকুর বাঁললেন, “আমি কারো! খাইও নখ, নিইও না-তোমাদের 

এখানে আনতে ইচ্ছী হয় এসো, না হয় এসো ন1।” কি নিদাকণ 

উপেক্ষা! কিন্তু ভক্তকে নিক্ষাম প্রেম-ভক্তি আস্বাদ করাঁইতে হইলে 

গুককে বোধ হয় বাধ্য হইয়াই এই নিষ্টুর পথ অবলম্বন করিতে হয়, সে 
অবহেলায় রা'মচন্দ্রের বাথিত মনে নান! চিন্তার উদর হইতে লাগিল__ 

এমন কি, মনে হইল যে, এইবপ নিক্ষল জীবনে কোন লাভ নাই। 

অবশেষে স্থির করিলেন- শাস্ত্রে বলে, নামী অপেক্ষা নামের মহিমা অধিক; 

অতএব নামজপ করিয়া দেখিবেন, ঠাকুরের মন টলে কি না। এই 

ভাবিয়া! রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের উত্তর দ্রিকের বারান্দায় শয়ন করিয়া 

রহিলেন এবং নামজপ.করিতে লাগিলেন। গভীর রাত্রে ঠাকুর নিজ কক্ষ 

হইতে বাহিরে আসিলেন ও রামচন্দ্রের শয্যাপার্খ্বে বসিয়া! মধুর সাত্বন'- 

বাক্যে তাহার সমস্ত খেদ দূব করিলেন । 

রামচন্ত্র প্রথম জীবনে অর্থব্যয়ে কুষ্টিত হইতেন। ঠাকুর ইহাঁজানিতেন; 

তাই অপর ভক্তদের অনুকরণে রামবাবু একবার যখন ঠাকুরকে 
স্বগৃহে লইয়া যাইতে আগ্রহ দেখাইলেন, তখন তিনি অস্বীক্কত হইলেন ; 

কিন্তু তক্তবাগ্াকল্পতরু পরে একদিন কি ভাবিয়! নিজেই যাইবার অভিলাষ 

জানাইলেন এবং দিনও স্থির করিয়া দিলেন । তদনুসাঁরে ভদ্রত। হিসাঁবে 

রামবাঁবু অন্িচ্ছাসত্বেও সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন এবং যথাসময়ে ঠাকুর 

ভক্তসহ আগমনপূর্বক আনন্দ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে ভক্ত- 

মণ্ডলীর মধ্যে রামচন্দ্রের তক্তিমহিমা খ্যাপিত হইলেও তাঁহার অন্তরাক্মার 

সহিত উহার ফোগ না থাকায় তিনি উহাকে ঠাকুরের প্রকৃত শুভাগমন 
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বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে ঠাকুর পুনরায়, 

জানাইলেন যে, বৈশাহী পুণিমায় ফুলদোল উপলক্ষে তিনি রামভবনে 

পদার্পণ করিবেন । ব্যয়কুণ্ঠ রামবাবু বিবিধ চেষ্ট! করিতে লাগিলেন, 
যাহাতে এ দিবসের মহোৎসব স্বগ্ৃহে না হইয়! অন্থাত্র অনুষ্টিত হয়? কিন্ত 
সত্যসন্ধ শ্রীরামরুষ্ের মত-পরিবর্তন ন' হওয়াতে তিনি অগত্যা স্বীকৃত 
হইলেন। সেইদিন ভক্তদের আগমন, সংকীর্তন ও শ্রীমুখের বাণীতে. 

রামভবন মুখরিত ও পবিত্রীক্কৃত হইল এবং ঠাকুরের কৃপায় রামচন্দ্রের 

কার্পণ্যও দূরীভূত হইল । নবজীবন লাভ করিয়া তিনি অতঃপর এই' 
শুভদিনের স্মরণে প্রতিবৎসর এঁ দিবসে উৎসব করিতেন । বল' বাহুল্য, 
বৈশাখী পুণিমার পরে বহুবার এই গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল । 
এই-সব দিনে রামচন্দ্রের সুব্যবস্থায় ঠাকুর এতই প্রীত হইয়াছিলেন বে, 
অন্তান্ত ভক্তগৃহেও তাহার শুভাগমন উপলক্ষে যখনই অনুরূপ মহোৎসবের, 

আয়োজন হইত, তখনই তিনি সেই সেই ভক্তকে রামচন্দ্রের পরামর্শ গ্রাহণ, 

করিতে বলিতেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার রামবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই' 
কাধপরিচালনার ভার লইতেন । 

ফুলদোলের পরদিবস রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গমনপূর্বক ঠাকুরের কথামৃত- 

পানান্তে রাত্রি প্রার দশটায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন 

সময় ঠাকুর অকম্মাৎ কক্ষের বাহিরে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“কি চাও?” রামচন্দ্র ফাপরে পড়িলেন_-সম্মুথে নয়নবিমোহন কল্পতর 

সমস্ত মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন ; কিন্তু অন্তরে কোন প্রাপ্তির আকাজ্া৷ 

তো জাগিতেছে না! অগত্যা কিছুই স্থির করিতে ন1 পারিয়া বলিলেন, 

“প্রভূ, কি চাইব কিছুই জানি না; কি চাইতে হয়, আমায় বলে দ্বিন।” 

রাঁমচন্জ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন ঠাকুরই রামচন্দ্রের নিকট তীস্বার. 
্বপ্রপ্রাপ্ত মন্ত্রটি ফিরাইয় লইলেন এবং বুঝাইয়। দ্রিলেন যে, ভবিষ্যতে 

ত্তাহার সাধনভঞ্জন হইবে শ্রীরামকষ্প্রীতি ; পরী প্রেমের নিকট বাঁহা সাধন, 
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অকিঞ্চিংকর। রামচন্দ্র আজ নৃতন সতোর সন্ধান পাইয়া! পরিতৃপ্তহৃদয়ে 
স্বগৃহে ফিরিলেন । তিনি জানিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই তাহার আরাধা দেবত1 
আর একমাত্র প্রেমই তাহার আরাধন্]। 

শ্রীরামক্কষ্ণের আদেশে 'ও অনুপ্রেরণায় ভক্ত প্রবব রামচন্দ্রের জীবনের 

একটি প্রধান ব্রত ছিল ভক্তসেবা । আগেই বল। হইয়াছে যে, শ্রীরামরৃষ্জের 

সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের পুর্বে তিনি ব্য়াদি সম্বন্ধে অতিমাত্র সতর্ক ছিলেন ) 
ক্ষেত্রবিশেষে উহ! কৃপণতারূপে আত্মপ্রকাশ করিত। সম্ভবতঃ ইহারই 

প্রতিকারকল্পে ঠাকুর একদিন রামচন্দ্রের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি 

উকিল ও ডাক্তারের অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। অবশ্ত রামবাবু 

ডাক্তারি পাস করিলেও ডাক্তারি করিতেন না, ঠিনি রাসায়নিক 

পরীক্ষাকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন মাত্র। তথাপি কথাট' তাহার প্রাণে বিদ্ধ 

হইল। ভক্তের অর্থ ইষ্টের সেবায় লাঁগিবে না_ইহাঁ যে বিষম সঙ্কট । 

সুতরাং এই বিষয়ে তিনি স্পষ্টই শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ চাঁহিলেন । ঠাকুর 
বলিলেন, “তুমি ভক্তসেবা! কর; তা হলেই আমার সেবা করা হবে ।” 
তদ্বধি রামচন্দ্রের প্রাঙ্গণ ভক্তদের মিলনভূমি ও সক্কীর্ভনক্ষেত্রে পরিণত 

হইল প্রত্যহ সেখানে পচিশ-ত্রিশ জন ভক্তের সমাগম হইত এবং সকলেই 
প্রচুর প্রসাদ পাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরেও কাকুড়গাছিতে 

তাহার ভক্তগ্রীতি দেখিয়। মনে হইত, তিনি ঠাকুরের এই বিধান-বাক্যই 

জীবনের ঞ্ুব অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর নিজ আচরণ এবং 

বাক্যেও তিনি স্পষ্টই জানাইয়! দ্রিতেন, “যে জন রামরুঞ্খ ভজে সেই 
আমার প্রাণ রে।” বন্ততঃ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যে প্রণাম করিত, জয় 

রামরুষ, উচ্চারণ করিত, সে শক্র হইলেও শ্রীরাম রুষ্ণগতপ্রাণ রামচন্রের 

হৃদয় জয় করিত। 

রামচন্দ্র ঠাকুরের। মুখে শুনিয়াছিলেন-_তক্তের অর্থ সাঁকোর জলের 

মতো, সাঁকোর জল কখনও সঞ্চিত থাকে না। তাঁই তিনি অর্থসঞ্চয়ে যত্ুপর 
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না হইয়া ভক্তসেবার প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। শুধু তাহাই নহে, 
অভাবের পীড়নে কেহ তাহার দ্বারস্থ হইলে রিক্তহস্তে ফিরিত না। 

রামচন্দ্র ঠাকুরকে ইট্টরূপে গ্রহণ করিলেও শ্বমুখে তাহার স্বরূপ জ্ঞাত 

হইবার বাঞ্ছ! পোষণ করিতেন । এক সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে বসিয়। 
একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, “কি দেখছ ?” 

রামবাবু বলিলেন, “আপনাকে |” আবার প্রশ্ন হইল, “আমাকে তোমার 

কি মনে হয়?” রামবাবু বলিলেন, “আপনাকে আমার চৈতন্যদেব 

বলে মনে হয়”__তিনি তখন “চৈতন্য চরিতামৃত” পাঠ করিতেন | উত্তর- 

শবণে ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, “বামনীও ( ভৈরবী ব্রাহ্মণী ) 
ত্র কথ! বলত বটে।” এই বিশ্বাস রামচন্দ্রের মনে এতই বদ্ধমূল 

হইয়াছিল যে, একদিন গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া গদ্গদকঠে বলিয়াছিলেন, 

“গিরিশ দাদা, বুঝেছে কি? এবারে একে তিন- গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্, 

অদ্বৈত-_এই তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব ; একাধারে . প্রেম, ভক্তি 

ও জ্ঞান |” 

রামচজ্জরের বিশ্বাস ছিল অতুলনীয় । একবার রোগশয্যাগত হইয়া 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পাদোদক ভিন্ন অন্য ওষধসেবনে সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন 

করিলেন । বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, শ্রীরামকুষ্ণের উপদেশেও সে ধনুতঙ্গপণ 

অটুট রহিল। সৌভাগ্যক্রমে চরণামৃতই তাহাকে রোগমুক্ত করিল। 

তিনি প্রত্যহ ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া আহারে বসিতেন ন1। 

এই জন্য প্রসাদ্দী কোন মিষ্টান্নাদি গুহে আনিয়া রাখিতেন এবং স্নানাস্তে 

উহারই এক কণিকাগ্রহণান্তে ভোজন করিতেন। একদিন গ্রসাদী 

করাইবার জন্ কিঞ্চিও মিষ্টান্ন লইয়! দক্ষিণেশ্বরে গমনপূর্বক উহা যথাবিধি 
শ্রীরামকৃষ্চসমীপে স্থাপন করিলেও ঠাকুর ততসম্বন্ধে উদ্বাসীন রহিলেন, 

এমন কি, সন্ধ্যাসমাগমেও উহ! স্পর্শ না করিয়াই পঞ্চবটার দিকে অগ্রসর 
হইলেন । রাখবাবু মহা! সমস্যায় পড়িলেন--গৃহে ফিরিতে হইবে, অথচ 
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মিষ্টান্ন প্রসাদীকৃত হয় নাই! কি হইবে? ভাবিয়। স্থির করিলেন যে, 
পাশ্ববর্তী ডাবরে ঠাকুরের মুখামৃত আছে__উহা স্পর্শ করাইলেই মিষ্টান্ন 
প্রসাদে পরিণত হইবে । যেরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ কার্য__রামচন্্র তাহাই 
করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক এমনি সময়ে ভক্তকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

দেখিয়াই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে এ 

কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবৎ মিষ্টান্ন গ্রহণপূর্বক প্রসাদ করিয়া 
দিলেন। শ্তামপুকুরে ৬কালীপুজার রাত্রে পুজোপকরণ উপস্থিত 

থাকিলেও পুজারস্তের লক্ষণ ন| দেখিয়া! ভক্তদের মন যখন সমস্ামগ্ন, 
তখন শ্রীযুক্ত রামই গিরিশচন্ত্রকে উৎসাহ দিয়! বলিলেন, “যাঁও না, যাঁও |” 

অমনি গিরিশের অনুকরণে ঠাকুরের শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি পড়িতে লাগিল 

এবং “জয় জয়” রবে কক্ষ মুখরিত হইল | 

রামবাবুর ধারণা! ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে পদার্পণ করিতেন, কিংব! 

যাহা কিছু স্পর্শ করিতেন, তাহাই পবিভ্রীক্ৃত হইত এবং এ সকলের 

স্পর্শে অপরেও নিষ্পাপ হইত। এমন কি, দূর হইতে তাহার দর্শন ও 

মুক্তিপ্রদ ছিল। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর একদিন এই প্রসঙ্গ 
চলিতেছে, এমন সময়ে জনৈক শ্রোতা অবিশ্বাসভরে বলিলেন, “তাহলে 

আর ভাবনা কি? কত লোক তাঁকে রাস্তাঘাটে দেখেছে ; কত 

গাড়িতে তিনি চড়েছেন, তাদের কোঁচম্যান, সহিস তাঁকে দেখেছে; তা 

ব'লে তার সকলেই কি মুক্ত হয়ে যাবে?” অবিশ্বাসের অপ্রীতিকর উঞ্ণ 

সমীরস্পর্শে রামচন্দ্রের বদনমগ্ডল আরক্কিম হইল, আর কণ্ঠে হুঙ্কার উঠিল, 

“যা যা, সেই গাড়োয়ান সহিসের একটু পায়ের ধূলে। নিগে যাতোর 

মতো লোকের লক্ষ লক্ষ জীবন ধন্ঠ হয়ে যাবে ।” যে উদাত্ত কণ্ঠের 

আবেগময় কশাঘাতে সমালোচকের মন সেই দ্বিন হইতেই পরিবতিত 
হুইয়। গেল। 

রামচন্দ্রের ইচ্ছ। ছিল, নিজের ও পরের জন্ত শ্রীমুখের বাণীগুলি লিখিয়। 
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রাখেন। সেজন্ত কাগজ-পেন্দিল লইয়। দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং ঠাকুর 

প্রসর্গ করিতে থাকিলে তিনি লিখিয়। লইতেন। ইহা দেখিয়া! ঠাকুর 
একদিন বলিলেন, “রাম, তুমি এত করছ কেন? এর পর দেখো, তোমার 

মনই তোমার গুরু হবে ।” প্রভুর এই ইঙ্গিতে ওআশীর্বাদে রামচন্দ্র অতঃপর 
এই কার্ধে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারের আনন্দ তাহাকে 

দূঢবপে আকর্ষণ করিয়া তাহার জন্ত আর এক নৃতন কর্মক্ষেত্র রচনা 
করিল। ঠাকুরের লীলাবস্থারই তিনি তাহার অনুমতিক্রমে কোন্নগরে 
হরিসভায় “সত্যধর্ম কি” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্যতীত ঠাকুরের 

উপদেশপ্রচারের মানসে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে তিনি “তত্বসার' নামক 
একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করেন। প্রথমতঃ এই কার্ষে ভক্তের! বাঁধা দেন 

_এমন কি শ্রীরামকৃঞ্চের নিকট অভিযোগ কর। হয়। ঠাকুর তাই 

গোপনে রামচন্দ্রকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করেন, “হ্যা গা, এর। সব বলছিল 

তুমি কি ছাপছ। তাতে কি লিখেছ ?” রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি 
প্রীমুখের উপদেশই মুদ্রিত করিয়াছেন এবং উহার কথঞ্চিং আভাসও 

দিলেন। ঠাকুর শুনিয়া কোন আপত্তি করিলেন না, তবেপ্পাবধান করিক্না 

দিলেন যে, রামচন্দ্রের কোন কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকিলে উহাতে উদ্দেগ্তসিদ্ধি হইবে 
ন।_-নিরহঙ্কারভাবেই শ্রী কার্য করিতে হইবে । এতত্ব্যতীত তিনি 

কহিলেন, “দেখ, এখন আমার জীবনী ছেপে! না-_আমার জীবনী বের 

করলে শরীর থাকবে ন।” রাম তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করির! 

লইলেন। তিনি ঠাকুরের লীলাসংবরণের পুর্বে তিত্বমঞ্জরী” নামক 

ধর্মবিষরক মাসিক পত্রিকা প্ররূপ উপদেশপ্রচারের উদ্দেম্তেই প্রকাশ 

করেন। লীলাবসানের পরেও এই পত্রিকা কিছুকাল প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বস্তুতঃ সেই যুগে কেশবচন্দত্রের পরে রামচন্ত্রই রামকৃষ্ণ-. 
প্রচারের গুরু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্চতক্তবুন্দের কীর্ভনে মাতামাতি প্রতিবেশীদের বিরক্তির সঞ্ণর 
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করে দেখিয়া! রামবাবু একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, নির্জনে একটা 
সাধনস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্তঠক। ঠাকুর সে শুভসঙ্কল্ন অনুমোদন 

করিয়া কহিলেন, “এমন জায়গায় বাগান কিনে! যেখানে একশট!। খুন 
হলেও টের পাওয়া যায় না।” তারপর ১৮৮৬-র মধাভাগে কাঁকুড়গাছিতে 

এক উগ্যাঁনবাটা ক্র করা হইল । উহাই বর্তমান শ্রীরামরুঞ্জ-যোগোগ্ানের 

সবত্রপাত। এ অঞ্চল তখন নিবিড় অরণো পরিপূর্ণ__পথও পঙ্থিল। 
উদ্ভানব্রয়ের পর ঠাকুর উহ। দর্শন করিতে আ'সিলেন (২৬শে ডিসেম্বর, 

১৮৮৩ )। এ উপ্লক্ষো বর্তমানে যেখানে সমাধি-মন্দির অবস্থিত, সেখানে 

তুলসী-কানন রচিত হইয়াছিল । ঠাকুর উহার এক বৃক্ষতলে প্রণাম 

করেন, কলিকাত। হইতে আনীত ফল-মিষ্টানাদি ভক্ষণান্তে পুফফরিণীর জল 
পান করেন, একস্থানে উপবেশনপুবক সত্প্রসঙ্গ করেন আর এক স্থানে 

পঞ্চবটীনির্মাণের আদেশ দেন। সে আদেশ প্রতিপালিত হইল । অধিকস্ত 
শ্রীরামকৃঞ্চের স্পর্শে প্রত্যেক বস্ত পবিত্র হইয়াছে, এই জ্ঞানে রামচন্দ্র এ 
বাগানে আমবৃক্ষের নাম রাখিলেন “রামকুষ্ণ-ভোঁগ”, পুক্ষবিণীর নাম হইল 
রামকুষ্ণ-কুণ্ড”, যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন তাহ। সবত্রে রক্ষিত হইল এবং 

যে তুলসীবৃক্ষতলে তিনি প্রণাম করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে সেখানেই তীয় 
পৃতাস্থি সমাহিত ও তছুপরি মন্দির নিমিত হইল। রামমন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 
পঞ্চবটীর স্থানটিও অগ্যাপি সংরক্ষিত হইরাছে। বন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণের 

পদম্পর্শ এবং রামচন্দ্রের ভক্তির মিশ্রণে কাকুড়গাছির যোগোদযান আজ 

রামকৃষ্ণদজ্ঘবের মহতীর্থ | 

শ্রীরামরুষ্জের সঙ্গলাভের ফলে শ্রীযুত রামচন্দ্র যে শুধু অতুল ভক্তির 
অধিকারী হুইয়াছিলেন তাহাই নহে, তদবধি তাহার নিকট অম্পৃহা 
স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাসায়নিক পরীক্ষকরূপে একবার তিনি 
এক ব্যবসায়ীর কেরোসিন তৈল পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, উহা খাঁটি 
নহে। ব্যবসায়ী বুঝিলেন এই দোষাঁবিষারের ফলে তাহার জক্ষ লক্ষ 
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টাকার ক্ষতি হইবে; তাই বহু সহশ্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদানপুর্বক 
কার্ষোদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। রামচন্দ্র কিন্ত ঘ্বণাভরে উহ! প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। তাঁহার এক উর্ধ্বতন কর্মচারীর পদ্র শূন্য হইলে অনেকে 
উহার জন্ত আবেদন করিলেন; শুধু তিনি নিবিকার রহিলেন। ইহা 
অফিসের বড় সাহেবের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি রামচন্ত্রকেই সবাপেক্ষা 
উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কর্মপ্রার্থী হইতে আদেশ করিলেন । রামধাবু 
উপস্থিত মত তদনুরূপ করিলেও ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি বিবেক- 

বৈরাগ্য-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে বক্ৃত। দিবেন বলিয়! 

বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; আর তিনিই কিনা অর্থলোভে অপরের মুখের 
গ্রাস কাড়িয়। লইবেন? সুতরাৎ আবেদনপত্র ফিরাইয়! লইয়। উহা 

খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই জাতীয় প্রলোভন অনেক স্থলে 

প্রকারান্তরে আত্মগোপন করিয়া! তাহার নিকট উপস্থিত 'হইত। কিন্তু 
উহ্বার মুখোশ অপসারণপূর্বক প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে তাহার অধিক 

সময় লাগিত না। একদা যোগোগ্যানের অবস্থা ভাল নহে দেখিয়। 

জনৈক ব্যবসায়ী বু অর্থব্যয়ে মন্দিরাদি-নির্নাণের প্রস্তাব করিলে 

রামচন্দ্র উহ) প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 

এই ভাবে কার্ষের প্রতিদানে এ ব্যবসায়ী নিজের ত্বৃতাদি সম্বন্ধে তাহার 

নিকট উত্তম প্রশংসাপত্রলাভের আশা পোষণ করেন । 

পারিবারিক জীবনেও তাহার এই বৈরাগ্য নুস্পষ্ট প্রতিভাত হইত। 

তাহার স্নেহের পুতভ্তলি একটি কন্তার অগ্রিদাহে প্রাণত্যাগের পর ত্বাহাকে 

শান্ত থাকিতে দেখিয়া একজন সবিম্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাস। করিলে 

তিনি উত্তর দ্রিয়াছিলেন, “প্রতুই কন্ঠ। দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন__ 

এতে আমার হছুঃখ করবার কী অধিকার আছে ?” তিনি অর্থ উপাজন 

করিলেও পরিবারের জন্লা বিশেষ সঞ্চিত হইতেছে না বলিয়! জনৈক বু 

অভিযোগ ঝরিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “আমি একদিনও ভাবিনি 
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যে, আমি স্ত্রীকে অন্ন দিচ্ছি-_-প্রভুই আমাকে ও আমার স্ত্রীকে খেতে 

দিচ্ছেন । আমি মরে গেলে তিনিই খাওয়াইবেন |” 

ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাহার পুত চিতাভন্ম সমাহিত করিয়! 
তদুপরি স্মৃতিমন্দির-নির্মীণের জন্য অন্য কোনও উপযুক্ত ভূমি না থাকায় 

রামচন্দ্রের আগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের সম্মতিক্রমে সাতদিন পরে 

জন্মাষ্টমী তিথিতে শোভাযাত্রা করিয়া ভক্তগণ চিতাভন্মপূর্ণ কলসীটি 
কাকুড়গাছির উদ্ভানবাটিতে লইয়া গিয়া! তথায় সমাহিত করেন ।৯ তদবধি 
পাচ-ছয় মাস কাল শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল নিত্যপৃজাদি করিতে থাকেন 

এবৎ রামচন্দ্র সমন্ত ব্যয়নির্বাহ করেন । অবশেষে নিত্যগোপাল অসুস্থ 

হইলে একজন বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ রাখি! সেবা পরিচালিত হয়। 
রামবাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে তথায় যাইতেন এবং ছুটির দিন সেখানেই 
কাটাইতেন। কিন্তু অকম্মাৎ একদিন উপস্থিত হইয়া! তিনি দেখেন যে, 
প্রভুর জন্ত আনীত খিষ্টান্নের উপর পিপীলিকা রহিয়াছে । সেবাপরাধে 

ভীত হইয়া! তিনি তদবধি কাঁকুড়গাছিতে অবস্থানপূর্বক নিজহস্তেই পুজ। 
আরতি, ভোগ-নিবেদন ইত্যাদি অধিকাংশ কার্য চালাইতে লাগিলেন । 

তাহার যোগোগ্ানে বাসের সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকটি ধর্মপ্রাণ 
যুবক তথাঁকস আগমনপুর্বক ঠাকুর-সেবায় সাহায্য ও তত্বোপদেশ শ্রবণ 

করিতেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার গৃহত্যাগের সঙ্কল্প লইয়! 

যোগোগ্ভানেই থাকিতে আরস্ত করিলেন । এই সকল যুবক তিন্ন অপর 

অনেক তত্বজিজ্ঞাস্মও ছুটির দিনে রামচন্ত্রপমীপে সমবেত হইতেন। 

যুবকবুন্দ প্রতি রবিবারে কলিকাতাঁর পথে পথে রামকৃষ্ণ নাম-কীর্তনে 

প্রেরিত হইতেন। ক্রমে রামবাবুর প্রচার-প্রচেষ্টা আর একটি রূপ ধারণ 
করিল। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৯শে চৈত্র, শুক্রবার, গুড্ ফ্রাইডের দিনে 

তিনি স্টার থিয়েটারে সর্বজনসমক্ষে রামকুষ্জ পরমহংস অবতার কিনা”__ 

১ বিশেষ বিবরণ “উদ্বোধন', ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য | 

৩ 
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এই বিষয়ে বক্তৃত। দিলেন । বক্তৃতার পূর্বে অনেক ভক্তই এরপ প্রকাশ্তঠ 

বক্তৃতায় আপত্তি জানাইয়াছিলেন ; কিন্তু রামবাবু সঙ্ল্পচ্যুত হইলেন 

না। শুধু তাহাই নহে; এ দিনের বক্তৃতা সাফল্যমপ্ডিত হওয়ায় তিনি 
ক্রমে স্টার থিয়েটার, সিটি থিয়েটার ও মিনার্ভ! থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপদেশ-অবলম্বনে মোট আঠারটি বক্তৃতা দিলেন € ১৮৯৩-৯৭ খ্রীঃ) । 

শ্রীরামকৃঞ্ণচকে জগতে প্রচারিত করার আকাজ্ক দুর্ঘমনীর হইলে ও 

বামচন্দ্রের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ধারাবাহিক ধর্মবন্তুত। আরম্ভ 

হওয়ার পূর্বেই তিনি মধ্ধুমেহ (ডায়েবিটিস ) রোগে আক্রান্ত হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু রোগের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতেন না এবৎ শধ্যাশারী 

না হইলে কর্তব্যপালনে পশ্চাৎপ্দ হইতেন না । এইরূপে পৃষ্টব্রণ, 
আমাশয় ইত্যাদিতে ভূগিয়াও তিনি আফিসের কাজ ও রামকৃষ্ণপ্রচার 

সমভাবেই চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে রোগ গুরুতর আকার 
ধারণ করিল। এই সময়ে একবার উরুদেশে নিদারুণ বেদনাগ্রস্ত হইয় 
তিনি বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। একসময়ে অবস্থা এরূপ 

দাড়াইয়াছিল যে, অনেকে জীবনের আশা! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
রোগশব্যাত্যাগের পর যদিও তিনি বুঝিলেন যে, শরীর নিতান্তই নিঃসার 
হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি শুধু মানসিক বলে যথারীতি আরব্ধ কর্তব্য 

সম্পাদন করিয়া চলিলেন। কিন্তু চিকিংসকগণ আর মাসিক বক্তৃতার 
অন্মতি দিলেন না। তাই “তত্বমঞ্জরী”ই হইল তাহার জনসাঁধারণে 
প্রচারের একমাত্র উপায়। অবশ্ত ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ববৎ ছুটির দিনে 
যোগোগ্ানে ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল । তখনও কিন্তু বন্ধুবান্ধবের একাস্ত 
অনুরোধে চিকিৎসাব্যপদ্েশে তিনি মধো মধ্যে স্বগৃহে অবস্থান করিলেও 

যোগোগ্ভানই ছিল তাহার স্থায়ী বাসস্থল । 
রামবাবুর প্রচারের একট! নিজস্ব ধার ছিল। তিনি নিজে বুদ্ধি- 

বিবেচনায় যেক্পপ ভাল মনে করিতেন তাহাতেই সোৎসাহে নিরত 
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হইতেন । এইভাঁবেই কোন্নগরে বক্তৃতী, ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ এবং উপদেশ-সংগ্রহাস্তে 

১৮৮৬ শ্রীঃ জুলাই মাস হইতে ত্ববপ্রকাশিকাঃ নাঁমক পুস্তক খণ্ডশঃ 

মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অত্যুতৎ্সাহ অনেকের নিকট অহঙ্কাররূপে 

প্রতিভাত হইলেও, উহ1 সত্য সত্যই নিছক অহঙ্কার বলিয়। মনে হয় না; 
কারণ দেখ যায় ষে, শিষ্য বা শিষ্স্থানীয়দিগের পদসেব! করিতেও তিনি 

পশ্চাৎপদ্দ হইতেন না'। বেশভূষায় তাঁহার কোনও পারিপাট্য ছিল না 
একখানি থান কাপড় ও একখানি লংক্থের চাঁদরই তাহার পক্ষে যথেষ্ট 

ছিল। আফিসের পোশাকও অতি সাধারণ রকমের ছিল। 

যোগোগ্ভানে অবস্থানকালে তাহার পরিধানে একখানি অল্লপরিসর 
পাঁচহাতী বন্ত্র মাত্র থাকিত। তিনি এইরূপ অনাড়ম্বর জীবনই 
অতিবাহিত করিয়াছেন । এতদ্বাতীত প্রীমন্দিরের সমস্ত কার্য তিনি 

যথাসম্ভব স্বহস্তেই করিতে ভালবাসিতেন ) ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ন। করিয়' 

স্বরং রন্ধন করিতেন; প্রভুর নামকীর্তন করিবার জন্য নগ্ণপদে রাজপথে 

বাহির হইতেন; এমন কি, শরীর অন্ুস্থ থাকিলেও প্রতি বৎসর 

জন্মাষ্টমীর দিন বৃষ্টিতে ভিঞ্জিয়াও শোভাযাপ্রাসহকারে অনাবৃত মন্তকে 

লিমুলির। হইতে কাকুড়গাছিতে যাইতেন। বস্তুতঃ স্থবিবেচকের দৃষ্টিতে 
তাহার প্রতিকার্ষে ভক্তির আতিশয্যই প্রকাশ পাইত। ভক্তির 
প্রেরণাঁতেই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে দীক্ষা নচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পণ 
কবিতেন; ভক্তির আঁবেগেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবার সর্বপ্রকার সুবন্দৌবন্তের 
প্ররাসে যোগোগ্ঠানে ও অন্ত্র স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইতেন । 

আবার শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রেই নহে, জাগতিক ক্ষেত্রেও বহু উপষাচক 
তাহার দয়ায় সংসারের অভাব-অনটনের ধধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে 

পারিত। একবার ছুই ভদ্রলোক চাকরি যাঁওয়ায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়! 
.পড়েন। বহু স্থানে চেষ্টা করিয়াও তাহারা অবস্থার উন্নতি করিতে 
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পারিলেন না। অথচ রামচন্দ্রের দ্বারস্থ হইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি বা 

সাহস হইল না; কারণ তাহার! ধর্মপাগল রামচন্দ্রকে উপহাঁসই করিতেন । 
অবশেষে একদিন দৈবক্রমে রামচন্জের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি 

কুশলাদি-জিজ্ঞাসাব্যপদেশে তাহার্দের অবস্থা জানিতে পাঁরিলেন এবং 
বলিলেন যে, ঠাকুরের দয়ায় ব্যবস্থা! হইয়া যাইবে । ফলে নৃতন কর্মপ্রাপ্তি 
না হওয়! পর্যস্ত তিনিই অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্রের আর 
অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল; অপিচ স্বগৃহ ও যোগোগ্তানের প্রাত্যহিক 

ব্যয়নির্বাহে এবৎ উৎসবাদি-পরিচালনে তিনি খগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। 
তথাপি তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কত বালকের তিনি শিক্ষাভার 

বহন করিতেন, কত ব্যক্তির পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে সাহায্য করিতেন, কত 

কন্যাদায়গ্রস্তকে বিপদ হুইতে উদ্ধার করিতেন এবং কত ভিথারীর মুখে 

অন্ন তুলিয়! দিতেন, তাহা! লিখিয়! শেষ কর! যায় না। 
গুহে থাকিয়াও ঠাকুরের উপদেশানুসারে নির্লিপ্ত জীবনযাপন করা 

ও তাহার অর্থ নানা ভাবে ত্াহাকেই প্রত্যর্পণ কর! ছিল রামচন্দ্র 

আদর্শ। . যোগোগ্ভানে থাকিয়া ধাহার! ঠাকুরের সেবা করিতেন, 
তাহার্দিগকেও তিনি এ আদর্শে ই গড়িয়া তুলিতেছিলেন ; তীহারাও 

ঠাকুরের সেবায় ব্যয় করিবেন বলিয়। অর্থসঞ্চয় করিতেন । কিন্তু অর্থের 

অনতিক্রমণীয় মোহিনীশক্তি শ্রীরামক্কঞ্চের কৃপায় নিজ-জীবনে অনুভূত হয় 
নাই বলির! রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, সকলেই ইচ্ছামান্র উহা অতিক্রম 

করিতে পারে। কার্যতঃ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল__অর্থোপার্জনে রত 

যোগোদ্যানের সেবকগণ অনেকেই একে একে সংসারে লিপ্ত হইয় 

পড়িলেন। তখন নিজের ভ্রম বুঝিয়৷ তিনি অবশিষ্ট সকলকে .সন্ন্যাসে 

বিশেষ উৎসাহিত করিতেন । কোনও কিছু সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে” 
উহ! সর্বতোভাবে গ্রহণ করাই ছিল রামচন্দ্রের স্বভাব | তাই যে রামচন্্র 
শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পরে ঠাকুরের যুবক ভক্তদিগকে 
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স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি জীবনের শেষ তিন 

বৎসর সন্স্যাসমহিমাখ্যাপনে তৎপর হইলেন । তাহারই প্রেরণায় তাহার 
ছুইজন শিশ্য এ সময়ে সন্নযাসগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

লীলাসমাপনের কিয়দ্দিবস পুর্বে এক অপরাহ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ পাস্বোপবিষ্ট 

রামচন্ত্র প্রভৃতি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, আমি মাকে বলছিলাম 

যে, আর আমি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না; রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, 

বিজয় ও কেপার--এদের একটু শক্তি দে-_-এর! উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত 

করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব” প্রাথনাচ্ছলে ঠাকুরের এই 

আশীর্বাদ রামচন্ত্রকে অবলম্বনপূর্বক প্রচারক্ষেত্রে কিরূপ কার্যকর হইয়াছিল, 
তাহ! আমর! লক্ষ্য করিয়াছি ; এতদ্বযতীত রামবাবুর শেষজীবনে অপরের 
মধ্যে ভাবসংক্রামণের শক্তিও প্রকটিত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ 

করা যাইতে পারে যে, তাহার নিকট গমনাগমনকারী এক ব্যক্তি যখন 

তাহাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন, “মহাশয়, কিছু অদ্ভুত 

দেখাতে পারেন তো৷ আপনার কথায় বিশ্বাস করে প্রীরামরুষকে অবতার 

বলে মানতে পারি, তখন রামচন্জ্র অকন্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়। 

ফেলিলেন, “আজ হতে তিন দিনের ভিতর তোমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু 

অদ্ভুত ঘটবে ।” এই ঘটনার পর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পথে গর ব্যক্তির 

অন্তর মথিত করিয়! এরূপ এক দুর্দমনীয় হাস্যরোল উঠিল যে পরিচিত 
সকলে সেই অবিরাম হস্ত দেখিয়াস্থিরকরিল, তিনি প্রেতাবিষ্ট হইয়াছেন । 

পরে রামচন্দ্র উপদ্ধেশে আস্থাস্থাপনান্তে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া 
আসিলেন। কর্মস্থলে যে নিভৃত কক্ষে উপবেশনপূর্বক রামবাবু অবসর- 

কালে শ্রীরামরু্₹-প্রসন্গ করিতেন, সেই কক্ষে একদিন এক উকিলবাবু 
ঠিক প্ররূপ ভাবেই বলিলেন, “এসব ছেদ! কথায় আমি ভুলি না। 
আপনার কথায় বিশ্বাস হয়, যদি আমার মতে! পাষণ্ডের মনকে ভগবানের 

জন্য কাদাতে পারেন 1 রামবাবু বলিলেন, “ঠাকুরের ইচ্ছায় সবই হতে 
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পারে।” উকিল এঁ কথাও উপহাসচ্ছলে উড়াইয়া৷ দিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

চাঁহিলেন। তখন রামচন্দ্র আবেগভরে আরক্তিমনয়নে বলিলেন, “আপনি 

অবশ্তই তিন দিনের মধ্যে ঠাকুরের জন্ত কাদবেন |” তিন দিনের প্রয়োজন 

হইল না, তিন মিনিট যাইতে না যাঁইতে বাবুটি তারস্বরে কীঁিয়। উঠিলেন। 
দেখিতে দ্বেখিতে ১৩০৫ বঙ্গাৰের হেমস্ত খতু আসিয়া পড়িল। 

রামচন্দ্রের প্রতি অঙ্গে তখন রোগের আক্রমণ হইয়াছে; হৃৎপিণ্ড অতীব 

বল; তদুপরি শ্বাসরোগ আরম্ভ হইয়াছে । এই শ্বাসকষ্ট কখন কখন 

এতই ছুবিসহ হইত যে, তিনি শয্যায় বসিয়া বহু রাত্রি অনিদ্রায় 
কাটাইতেন। তথাপি এ অবস্থায়ও প্রতিশ্বাসে রামকৃষ্ণ নাম উচ্চাবিত 

হইত। এই রোগ হইতে কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পুরর্বার 

কার্ষে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু অচিরেই আবার শধ্যাগ্রহণ করিতে হইল । 
এইভাবে সিমুলিয়ার বাটাতে প্রায় দেড় মাঁস ভূগিম়া তিনি মনে মনে 

জানিলেন যে, জীবন আর বেশী দিন নাই-_এইবার রামকুঞ্ণচলোকে যাত্র! 

করিতে হইবে ; অতএব অবশিষ্ট দিবসগুলি কাকুড়গাছির যোগোগ্ভানে 

প্রীগুরুর শেষ স্বৃতিচিহ্বের পার্খে ব্যয়িত হওয়া আবশ্তক | বন্ধুবান্ধব ও 

আত্মীরম্বজন এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিতে সম্মত নহেন দেখিয়া! রামচন্দ্র 

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার দেহ কঙ্কালসার ও 

উত্থানশক্তিরহিত-..পার্খবপরিবর্তনেরও ক্ষমতা নাই ? কিন্ত সেই দিন তিনি 
যোগোগ্ভানে যাইবার আগ্রহে সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিলেন। অগত্যা 

পালকি ডাকিয়া তাহাকে তথায় পাঠান হইল (২৮শে পৌষ )। 

যোগোগ্ভানে তিনি মাত্র পাঁচদিন ছিলেন। এথানে আসিয়। শ্রীমন্দিরের 

সেবকরিগকে বলিয়াছিলেন, “গুরুদেবের কাছে জুড়াতে এসেছি । আমার 

জন্য তোমাদের 'একদিন মঙ্গলারতির বি্ম হবে। কি করি, বল.? 

একদিন ।” বেলুড় মঠের সাধুর] তাহাকে প্রত্যহ দেখিতে আমিতেন । 
চিরবিদ্বায়ের একঘন্ট। পূর্বে নাতিশ্বাস আরম্ভ হইলে তিনি গঙ্গাতীরে 
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বাইতে চাহিলেন এবং কেহ এ কথা বুঝিতেছে না দেখিয়া বলিলেন যে, 
“রামকৃষ্ণ কুণ্ড'ই তাহার গঙ্গ।। সেখানেই তিনি প্রভূপদে মিলিত হইলেন 
( ৪ঠী মাঘ, ১৩০৫, ১৭ই জানুয়ারি, ১৮৯৯ খ্রীঃ, মঙ্গলবার, রাত্রি ১০ট। 

১৫ মিনিট )। তাহার পৃতদেহ বথারীতি সৎকার করিয়া চিতাভন্ম 

যোগোগ্ভানে শ্রীপ্রারামকুষ্ণের মন্দিরের পার্খে সমাহিত করা হয় । 

বৈষ্ণবকুলভূষণ রামচন্দ্র শ্রীরা মকৃষ্তকে স্বীয় আবাল্য সংস্কার অনুযায়ী 

বুঝিয়া থাকলেও সেই বোধের মধ্যে একটা সার্বভৌমিকতাও ছিল 
কারণ শ্রীরামরুষ্ণের সান্নিধ্যে ধাহারাই আসিয়াছিলেন, তাহারাই তাহার 
উদার ভাবের অন্ততঃ কিয়্ংশ গ্রহণ করিরাছিলেন। সুতরাৎ রামচন্দের 

কার্ধধারা ও ভাবরাশির সহিত অপর ভক্তেরা সবদ একমত না হইলেও 

সকলেই তাহার উঞ্জিত। ভক্তির প্রশংসা করিতেন এবং শ্রীরামকষ্ণগোরষ্ঠীতে 

তাহাকে অতি উচ্চ স্থান দ্বিতেন। তীাহাঁর মধ্যে ষে ভাগবত জীবনের 

ক্কেতি হইরাছিল তাহা সর্বকালে সর্বজনে শ্রদ্ধার্ণ। 



মানাযোহন মিত্র 

ভিক্ত মনোমোহন” গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশনের 
তদানীন্তন সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী লিখিয়াছেন, “ভক্ত 

রামচন্দ্রেরজীবনের সহিত মনোঁমোহনের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। 
'"*ধাহার। যুগাবতার শ্রীরামকঞ্জদেবের সহিত মিলিত হইয়! তাহার দৈবী 

রুপা এবং ভাগবত সংস্পর্শে নিজ নিজ আধ্যাত্ক জীবন গঠন ও তাহার 

যুগলীলার আপন আপন ক্ষমতান্ুযায়ী অল্লাধিক সহায়তা করিবার 

সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, মনোমোহন সেই চিহ্নিত ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । ..'মনোমোহনের যে বৈশিষ্ট্য 
সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহ! ছিল তাহার সুগভীর 
তেজোদীপ্ত ভাবাবিষ্টতা। ঠাকুরের কথ! বলিতে বলিতে তিনি খুব মাতিয়া! 
উঠিতেন। তখন তাহার মধ্যে শ্বরিক আবেশের উন্মাদন| বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হইত । ..'নামসংকীর্তনের সময়েও তাহার প্রগাঢ় তন্মযতা ও 
ভাবাবেশ তক্তগণের মধ্যে এক নিবিড় উন্মাদন। স্থষ্টি করিত |” 

মনোমোহনের পিত৷। ভূবনমোহন মিত্র এবং মাত শ্তামাস্থন্দর | 1তনি 

১৮৫১ শ্রীষ্টান্ের ৮ই সেপ্টেম্বর (১২৫৮ বঙ্গান্দের ২৪শে ভাদ্র, শুক্লা 

চতুর্দশীতে ) হুগলি জেলার অন্তঃপাঁতী কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
ভুবনমোহন চিকিৎসাবিষ্ভায় পারদর্শী ছিলেন এবং সরকারের নিকট 
রায়বাহাছর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আচারে একনিষ্ঠ হিন্দু 
হইলেও যুক্তিপরাযণ ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন । শ্ঠামাস্ুন্দরীও 

ধ্যানপরায়ণ ছিলেন এবং পরিবারে তাহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল । এই, 
দম্পতির একমাত্র পুত্র মনোমোহনের শৈশব অতি আদরেই যাপিত 
হইয়াছিল। তাহার বাঙ্্যকালও সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সস্তানের 
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মতোই কাটিয়াছিল। প্রায় তের বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার ঝামাপুকুর 
পল্লীতে তাহার মেসে! মহাশয় রায় রাঁজেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের বাটাতে 

থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন। ব্রাহ্ম নেত1 কেশবচন্ত্র প্রায়ই 

রাজেন্দ্বাবুর বাটীতে আসিতের্ন এবং র'জেন্দ্রবাবুও কেশবচন্ত্রের সহিত 
সাক্ষাৎলাভের মানসে দেবেন্রনাথের সমাজে ধাইতেন | এই স্ৃত্রে কেশব 
ও দেবেন্দ্র উভয়েরই সহিত মনোমোহন পরিচিত হন এবং তাহাদের 

ভাবধারাঁও অনেকাংশে হদয়জ্রম করেন। সহপাঠী রাজমোহন বসু ও 

এম* এন. ব্যানাজির (পরে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ) সহিতও 
মনোমোহন এই-সকল বিষয় আলোচনা করিতেন । সপ্ুদ্রশ বর্ষ বয়সে 
তাহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের মুলে হয়তে৷ ছিল মনোমোহনকে 
ব্রাহ্ম প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার প্রচেষ্টা ; কারণ রাঁজেন্ত্রবাবু ব্রাহ্ম সমাজে 

যাতায়াত করিলেও মনোমোহন প্রদিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়েন, ইহা 

তাহার অভিপ্রেত ছিল না । বিবাহের পর মনোমোহন পিতার সহিত 

চাকায় চলিয়! যান এবং প্রখানেই প্রবেশিকা'-পবীক্ষা' পাস করেন । 

তাহার বিদ্ভাশিক্ষা ইহার পর আর অগ্রসর হয় নাই। বিশেষতঃ তাহার 
একুশ বৎসর বয়সে ঢাকাতেই পিতার দেহতাগের পর পরিবারের দায়িত্ব 

স্বদ্ধে লইয়! তাঁহাকে সংসারে মন দিতে হয় । 
পিতার সঞ্চিত অর্থ অন্নই ছিল ; অতএব শীঘ্রই অর্থরুচ্জুতণ দেখ। দিল । 

বিশেষতঃ যে সামান্ত পুঁজি ছিল, তাহাও কলিকাতায় পূর্ব হইতে বায়ন! 
কর ২৩নং সিমুলির স্টাটের বাটাখানি ক্রয় করিতে প্রায় নিঃশেষিত হইল । 
সুতরাং নৃতন বাড়ি ভাড়া দিয়া! মনোমোহনকে মাতা ও ভগিনীদের সহিত 
কোন্নগরে চলিয় যাইতে হইল । এখানে থাকিয়া! ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত তিনি চাকরির অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন এবং অবশেষে 

রাজেন্দ্রবাবুর চেষ্টাক্স বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে ৪০২ টাকার একটি কাজ 
পাইলেন ৷ সেখানে ক্রমে পদোন্নতি হইয়া তাহার বেতন ১৫০২ টাক! 
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হইয়াছিল। তিনি কোন্নগর হইতে আফিসে যাতায়াত কবিতেন বলিরা 
অবসর খুব কমই ছিল। যেটুকু সময় পাইতেন তাহা তিনি পিতার 
সংগৃহীত পুস্তক ও মন্তব্যপাঠে বায় করিতেন । মনোযোগসহকারে 

পিতার যুক্তিপূর্ণ বক্তবা-পাঠকালে সমাজসংস্কাববিষয়ে তাহার আগ্রহ 

লক্ষ্য করিয়া তিনিও ক্রমে প্রচলিত হিন্দুধর্ধকে নিধিচারে গ্রহণ করিতে 
পরাজ্মুখ হইলেন এবং বাল্য ষে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আক্ুষ্ট হইয়াছিলেন 
যৌবনে তাহাকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়! জাঁনিলেন। একটি ঘটনার 

ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের সুযোগ ঘটিল। 

মনোমোহনের একটি সগুম মাঁসের কণ্ত' ইহলোক ত্যাগ করিলে তিনি 

এতই অধীর হইয়। পড়িলেন যে, কেহই তাকে সান্তনা দ্রিতে পারিলেন 

না। সময় পাইলেই তিনি অন্তের অলক্ষ্যে শ্মশানে যাইয়া কন্তার শেষ 

বিশ্রাম-স্থলের অন্বেষণ করিতেন | মাতা! শ্ঠামাস্ুন্দরী ইহার, অন্য কোন ও 
প্রতিকার ন1 দেখিয়া স্থানপরিবর্তনের জন্য কলিকাতার বাঁছির ভাড়াটিয়' 

উঠাইয়া দিয়! সেখানে আসিলেন। তখন মনোমোহনের বাল্যবন্ধু 

'রাজমোহ্ন কেশবচন্দ্রের শিশ্যত্বগ্রহণ করিয়াছেন। ছুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ 

হইলেই কেশবচন্ত্রের প্রসঙ্গ ও ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার্দি বিষয়ে আলোচন 
হইত। এ সময়ে সমাজসংস্কারের দ্বিকেই মনোমোহনের কোক 

থাকিলেও রাজমোহনের মুখে কেশবের যোগসাধনার কথ! শুনিয়। ও 

মাতার উৎসাহ পাঁইক্ তিনি উপাসনায় রত হইলেন এবং উহাতে মন 

স্থির করিবার জন্য ব্রাঙ্মগগণের অনুকরণে ব্যাত্রচর্দ, একতারা এবং খান-ছুই 

গৈরিকবন্ত্র সংগ্রহ করিলেন । উপাসন" সম্বন্ধে তাহার তৎকালীন ধারণ! 

তিনি নিজেই এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, (ভাল ভাল কতকগুলি বিশেষণ 
যোগ করিয়া পরব্রদ্মের আরাধনা করাকেই উপাঁসনা' বলিয়া গণ্য 
করিতাম। **আমাদের বিশ্বাস এবং ধারণা যে, মানব-অস্তরে প্রকৃত, 

অনুতাপ না! জন্মিলে কোন উপাসনাকেই প্রকৃত উপাসনার মধ্যে 
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পরিগণিত করা যায় না । অনুতাপ ব্যতীত, চোখের জল ব্যতীতি আত্মার 

মলিন আবরণ ধৌত হয় না। আত্ম! শুদ্ধ না হইলে পবিত্র শুদ্ধাত্মাস্বরূপ 
ভগবানকে জান। যায় না 1” 

এই উপাসনায় বাঁধ সাধিলেন মনোমোহনেরই মাঁসতুতে? ভাই রামচন্দ্র 

দ্ত্ত। বিজ্ঞানবাদী ঈশ্বরবিশ্বীসহীন' রামচন্দ্রের প্রবল মক্তির শোতে 

মনোমোহনের অদুঢ়সংবদ্ধ উপাঁসনা-ভেল। বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। কিস্তু 
বালা-সংস্কার নিমূ'ল না হওয়ায় তিনি ভোগে মগ্র না হইয়! বিশ্বাস ও 

অবিশ্বাসের তরঙ্গে হুলিতে লাগিলেন। ব্রাঙ্গ সমাজের সংস্পশে আসিয়া 

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছিলেন__দক্ষিণেশ্বরে যাইবাঁব ইচ্ছাও মনে 

উদ্দিত হইয়াছিল; কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হয় নাই । মনের যখন এইরূ” 
অবস্থা তখন তিনি এক অদ্ভূত স্বপ্ন দ্েখিলেন। দ্বেখিলেন চারিদিক জলে 

জলময়, আর সে প্রবল বন্তায় তিনি একাকী ভাসিয়া চলিয়াছেন__মাঁতী, 

ভন্ী, স্ত্রী, কন্তা, কেহ কোথাও নাই ; অকন্মাঁৎ অশরীরী বার্ত। বিঘোষিত 

হইল, “জগতে কেহ বাচিয়া নাই__সকলে মরিয়াছে 1” মনে হইল, “তবে 
আমারই বা বীচিয়! লাভ ?” দৈববাণী উথ্থিত হইল, “আত্মহত্য! পাঁপ 1৮ 

আবার মনে হইল, “কেহই যখন নাই, আমি কাহাকে লইয় থাকিব ?” 

আকাশবাণী কহিল, “যাহারা ভগবান কি বস্তু জানেন, কেবল তাহারাই 

বাঁচিয়া আছেন এবং তাহাদের সহিত তোমার শীঘ্রই দ্বেখা হইবে ।” 

রাত্রিশেষে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও অপূর্ব স্বপ্নের ঘোর কাটিতে অনেক সময় 

লাগিল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি কোথায় আছেন বুঝিতে না পারিস) নিকটস্ক 

আত্মীয়বর্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমর। কে, আর আমি কোথার ?” 

তাহারা তো অবাক্ । 

সেইদিনই প্রত্যুষে রামচন্দ্র এক গোস্বামীর সহিত মনোমোহনবাবুর 

গৃহে আপিয়া স্ধালাপে রত হইলেন। তাহাদের আলাপে আকু্ট হইয় 

ক্রমে মনোমোহনও উহাতে যোগ দিলেন । গোস্বামী মহাঁশয় সেদিন 
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উচ্ছৃসিতকণ্ঠে হিন্দুধর্মের এইরূপ প্রশংসা করিতেছিলেন যে, উহাতে 
মনোমোহনের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল । রামচন্দ্রও তখন অবিশ্বাসের 

ঘূর্ণিপাক হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল; স্থতরাৎ আলাপ বেশ 
জমিয় উঠিল ও ক্রমে দশটা বাজিয়। গেল । গোস্বামী মহাশয় বিদায়- 

গ্রহণাস্তে মনোমোহনের মুখে স্বপ্রবৃত্তাস্ত শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন যে, 

সত্য সত্যই সমস্ত জগৎ মায়াঘোরে অচৈতন্ত-_কেহই জীবিত 

নাই। কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল যে. সেদিন অবকাশ আছে ; অতএব 

উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। যেমন সন্কল্প তেমনি কার্ষ_তাহার! 

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । রামচন্ত্র-প্রসঙ্গে আমর! ইহার উল্লেখ 
করিয়াছি । 

শ্রীরাম কৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে মনোমোহনের মনের 

পরিবর্তন হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম সমাজের সমাজসংস্কারের আগ্রহে মত্ত 

মনোমোহন শ্রীরামরুষ্ণের নিকট শুনিলেন যে, তীহার! বে ধর্মের কথা 

বলিতেছেন, তাহা সামাজিক ধর্ম-_সমাজের গুভাশুভ লইয়াই তাহার 
কথা, সে ধর্মে ভগবানের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই কিন্তু তিনি 
(তাহাদিগকে ) যে ধর্মের কথ! বলিতেছেন, তাহ। আধ্যাত্মিক ধর্ম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও গুনাইলেন যে, জাতি আছেও বটে আবার নাইও 

বটে- জাগতিক দৃষ্টিতে মান্গুষে মানুষে ভেদ অনিবার্ধ, কিন্তু আধ্যাত্মিক 

রাজ্যে উহা নাই । ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মনোমোহন ক্রমেই নিজ 
অন্তরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। 

মনোমোহন প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে এবং সপ্তাহে অন্ত দুই-একদিন 
ব্রাহ্মঘমাজে যাইতেন। ১৮৮ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যতাগে ঠাকুর কামারপুকুরে 
গমন করিলে মনোমোহন ছুটির দিনও ব্রাহ্ম সমাজেই কাটাইতেন। 
এত্্ত্তীত মাসতুতে। ভাই শ্রীযুত নিত্যগোপাল ও ব্বামচন্ত্রের সহিত 

মিলিত হই! তিনি প্রতিসন্ধ্যায় কীর্তন করিতেন । নিত্যগোপাল 
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পরে জ্ঞানানন্দ অবধৃত নাঁমে পরিচিত হন। আমর1যে সময়ের কথ 

লিখিতেছি, সে সময়ে তিনি রামচন্দ্রেরই গৃছে অবস্থান করিতেন | 

এ বৎসর চহুর্গাপুজার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন 

করিলে রামচন্দ্র ও মনোমোহনের প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 

নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল । ক্রমে মনোমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, 

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ নহেন_-অবতার। মনোমোহনের তখন বাসন 

জাগিক্াছে, ঠাকুরের সেব। করিবেন। একদিন কোন্নগর হইতে দক্ষিণেশ্বরে 

আসিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুর শ্রীচরণঘ্বয় বিস্তারপুর্বক উপবিষ্ট আছেন ; 

কিন্ত মনোমোহনের আগমনে উহা সঙ্কুচিত করিলেন । অমনি অভিমানে 

ফুলিয়া উঠিয়া মনোমোহন বলিলেন, “বড় যে প! গুটিয়ে নিলেন? 

শীগগির বাঁর করুন, নইলে কাটাঁরি এনে পা দ্বখানি কেটে নিয়ে গিয়ে 

কোন্নগরে রাখব এবং সকল ভক্তের সাধ মেটাব।” শ্রীরামরু্চ আর 

দ্বিরুক্তি ন। করিয়া তাহাকে চরণসেবার, অধিকার দিলেন। ঠাকুরের 

কপায় ধন্য মনোমোহন ক্রমে স্বীয় আত্মীয়বর্গ এাং পরিচিতদ্দিগকেও 

ঠাকুরের শ্রীচরণে টানিয়! আনিতে লাগিলেন । এইরূপে ১৮৮০ ্রষ্টান্বর 

ডিসেম্বর মাসে তিনি নিজ জননী শ্ঠামান্ুন্দরীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়। 

আসিলেন। শ্রীরামরুষ্জ ইহার অব্যবহিত পরেই ভক্কিমতী শ্ঠামাস্ুন্দরীর 

আগ্রহে কলিকাতায় মনোমোহন-গৃহে পদার্পণপূর্বক মিষ্টান্লাদি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । মনোমোহনের চারিটি ভগিনী-_মনোমোহিনী, সিদ্ধেশ্বরী, 

বিশ্বেশ্বরী ও সুরেশ্বরী--সকলেই ঠাকুরের আশ্রয় লইয়াছিলেন । 

সিদ্ধেশ্বরীর পতি শশিভৃষণ দে এবং সুরেশ্বরীর স্বামী বলরাম সিংহও 

ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন । বিশ্বেশ্বরী ও তাহার পতি রাখালচন্দ্রের কথা 

আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। 

মনোমোহনবাবু কয্পেকবার কেশবচন্ত্রের সহিত দক্ষিণেশ্বরে 

গিয্লাছিলেন, কেশবকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন ; তাই শ্রীরামকৃষ্ণচরণে 
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তাহাকে প্রণতি ও পু্পাঞ্জলি-প্রপ্থান করিতে এবং নীরবে শ্রীমুখের বাণী 

শ্রবণ করিতে দ্রেখিয়া' মনোমোহনের ভক্তি যে আরও দু হইয়াছিল, 

তাহ! বলাই বাহুল্য । ১৮৮১ অবের ওরা ডিসেম্বর মনোমোহন ঠাকুরকে 
স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং এ উপলক্ষ্যে একটি মহোতসবের আয়োজন 
করেন। তাহাতে অন্তান্ত ভক্তদের সহিত কেশবও আঁসিয়াছিলেন । 

পরবর্তী শনিবারে €১০ই ডিসেম্বব ) ঠাকুর স্বেচ্ছায় মনোমোহনের 
মেসে! মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটাতে আসেন এবং সেখানেও 

মহোৎসব হয় । এ দ্রিনও ঠাকুর মনোমোহনগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন । 

সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তীহাঁকে “বেঙ্গল ফটো গ্রাফার্সের” স্ট,ডিওতে 

লইয়া! যাঁওয়! হয় এবং সেখানে তীহার ফটে। তোল হয় । এ দিন সন্ধ্যায় 
রাজেন্দ্রবাবুর বাটীতে যে ভক্তসম্মেলন ও কীর্তন হয়, তাহাতে কেশব 
উপস্থিত ছিলেন । কেশবের প্রকান্তিক সেবার ভাব সৈদিনও অপুর 

আকারে অভিব্যক্ত হইয়া মনোমোহনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কেশব 

বলিতেন যে, সাধারণের সহিত ঠাকুরকে উদ্দাম নৃত্য করিতে দিয়! তাহার 

্বাস্থ্যহানি ঘটানো উচিত নহে-__তীাহাকে অতি যত্তে রক্ষা! করিয়া তাহার 
উপদেশামূত পান করাই উচিত। এইরূপ কীর্তনে ক্লাস্ত হইতে দেখিলেই 

কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্তত্র লইয়৷ যাঁইতেন, স্বয়ং তাহার আননের ঘর্ম 

অপসারিত করিতেন, পাখ। লইন্! তাহাকে বীজন করিতেন এবংমিষ্টান্নাদি 
স্বহন্তে ও সন্তর্পণে শ্রীমুথে তুলিয়। দিতেন । ও 

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্লিধ্যলাভের পর মনোমোহনের মন সাধনক্ষেত্রে 
যেভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, সম্প্রতি আমর! উহাই ছুই-চারিটি ঘটনা- 
অবলগ্নে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনোমোহন সাধারণতঃ খুব শান্ত ও 
নিরীহ হইলেও বড় স্পবক্তা ছিলেন-_অন্তায় সহা করিতে পারিতেন ন]। 
একদ এক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্কসম্বন্ধে অযথা! কটংক্তি করিতে থাকিলে 

মনোমোহন দৃঢ়ম্বরে শাসন করিয়া, এমন কি, প্রহারের ভয় দেখাইয়া 
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তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন । কিন্তু ঘটনাটি ঠাকুরের অজ্ঞাত রহিল ন]। 

পরে সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ক্রোধ সম্বন্ধে মনোমোহনকে সাবধান করিরা 

দিয়া বলিলেন, “কেউ আমার নিন্দা করল, কি সুখ্যাতি করল, তাতে 

আমার কি! আমি সকলের রেণুর রেণু।” ইহাতে মনোমোহন বিমর্ষ 

হইব বসিয়া রহিলেন, কোন কথ। বলিলেন না। ঠাকুর ইহ লক্ষ করিয়া 

কহিলেন, “আমি কি তোমার বকেছি যে তুমি চুপ কবে মুখ গোজ করে 

বসে আছ? আমি কি তোমাদের বকতে পারি? ক্রোধ না চগণ্ডাল। 

শাস্ত্রে কামের পরই ক্রোৌধকে শত্রু বলেছে । কাউকে রাগ করতে দেখলে 

আমি তাকে ছু'তে পারি ন11” ইহার ফলে মনোমোহন অতঃপর 

কাহাকেও স্বমতে আনিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতেন না। কেহ কথ। 

না শুনিলে বা বিপরীত তর্ক করিতে থাঁকিলে তিনি তাহার সঘ,দ্ধিলাভের 

জন্য প্রার্থনা করিতেন মাত্র । 

একবার অসুস্থ! জ্যেষ্ঠা কন্তা মানিকপ্রভার প্রায় অস্তিম সময় উপস্থিত 
হইয়াছে দেখিয়া মনোমোহনবাবু সেইদিন আর রামচন্দ্র সহিত 
দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না । কিন্তু মাত? শ্ঠামান্থন্দরী ইহা! জানিয়! বলিলেন 

যে, তাহার ষাঁওয়। উচিত ; কারণ ইহাই বিশ্বাসের পরীক্ষা দিবার সময়। 
মাতা আরও বলিয়। দিলেন, মনোৌমোহন যেন ঠাকুরের নিকট 

মা্নিকপ্রভার কথা বলেন এবং ঠাকুরের সাধনভূমি হইতে কিছু মৃত্তিকা 

লইয়া আসেন। পররূপ সকাম উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কুপাঁতিক্ষা! করা৷ অসঙ্গত 
জানিয়াও মনোমোহন মাতার আদেশে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন । সেদিন 

ঠাকুর কেবল বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিতেছিলেন ; অতএব মনৌমোহন 
নিজ বক্তব্য বলিতে পারিলেন না। পরে অস্তর্যামী ঠাকুর শৌচে 

গমনকাঁলে মনোমোহনকে সঙ্গে লইয়! গেলেন এবৎ স্বীয় সাধনার স্থানও 

দেখাইয়া দ্রিলেন। মনোমোহনের কানে তখনও বৈরাগ্যের বাণী ধ্বনিত 
হইতেছে__তিনি মৃত্তিকা! লইতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে ঠাকুর 
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নিজেই হৃদয়ের দ্বারা কিছু ধুলি ও একটি ফুল তাহাকে দেওয়াইলেন। 
মনোমোহন বাড়িতে ফিরিয়া মাতাকে উহা! দিলেন এবং বলিলেন, “মা, 

আমায় আর কখনও এমন পরীক্ষায় ফেলো না।” মানিকপ্রভ' সে যাত্রা 

রক্ষ। পাইল । 

পিতার আদরের ছুলাল মনোমোহন বড় অভিমানী ছিলেন। সেই 

অভিমান কখনও বা! শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। একবার 

তাহারই সমক্ষে ঠাকুর শ্রীযূত স্ুরেন্ত্রনাথের ভক্তির প্রশংসা করিলে 
মনোমোহন অভিমানে ফুলিয়! উঠিলেন। পরবর্তী শনিবার দক্ষিণেশ্বরে 

না গিয়া তিনি কোন্রগরে চলিয়া গেলেন এবং পর পর কয়েক সপ্তাহ 

দৃক্ষিণেশ্বরে গেলেন ন1; বলিলেন, “তিনি তার ভক্ত নিয়ে স্থথে থাকুন, 

আমি সেখানকার কে?” শুধু কি তাই? ঠাকুর কোন্নগর হইতে তাহাকে 

লইয়া আসিবার জন রাখালকে পাঠাইলেও তিনি নিজে তো! গেলেনই না,' 

অধিকস্ত রাখালকেও যাইতে দিলেন না; কেবল অপর কোন ভক্তের 

মুখে ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আগে ভক্তি হোক তবে যাঁব।” কিন্তু 
অভিমানবশে বিপরীত আচরণ করিলেও অশাস্ত মন সর্বদ1 দক্ষিণেশ্বরেই 

ধাবিত হইতে লাগিল; তিনি শয়নে-স্বপনে ঠাকুরের কথাই ভাবিতে 

লাগিলেন__অন্ত কোন বিষয়ে মন স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। 
এইরূপ অশাস্ত মন লইয়া কোনপ্রকারে দিন কাটিতেছে, এমন সমরে 

একদিন গঙ্গান্গানকালে অকম্মাৎ একখানি নৌকায় ভক্ত বলরামবাবুকে 
দেখিয়া তিনি বলিলেন, “আজ প্রাতেই ভক্তদর্শন হল-_আঙ্জ আমার 
মহাসৌভাগ্য দেখছি ।” বলরাম বলিবেন, “শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ 
আসিয়াছেন।” প্রভুর কথ! শুনিয়াই মনোমোহন চমকিয়ী উঠিলেন। 
নৌকায় অবস্থিত নিরঞ্জন তাহাকে বলিলেন, “আপনি দক্ষিণেশ্বরে যান ন 

কেন? আপনাকে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ঠাকুর স্বয়ৎ এখানে 

এসেছেন।” নৌক1 মনোমোহনের নিকটবর্তা হইলে ঠাকুর সমাধিস্থ 
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হইলেন এবং তাহার নয়নঘয় হইতে দরদরধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল । 

সে দৃম্তে পাষাণও গলিয়! যায়। মনোমোহনও নিজের অভিমান, 

অত্যাচারের কথা ভাবিয়া অকন্মাৎ বিবশ হইয়া! পড়িলেন_ দেহ ঢলিয়া 
জলে পড়িতে উদ্যত হইল । তখন নিরঞ্জন তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন। 

অনস্তর ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া ভক্ত মনোমোহন ফৌপাইয়া কাদিতে 

লাগিলেন। সেদিন মনোমোহনের বাটাতে পদধুলি-অর্পণাস্তে ঠাকুর 
তাহাকে লইয়া দ্ক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন প্রভৃতিকে কীর্তন করিতে বলিয়াছিলেন ৷ 

পুর্বে অভ্যাস না থাকিলেও শী উপদেেশের পর তাহার! কীর্তনে মাতিরা 

উঠিলেন ; কিন্তু অচিরেই অনুভব হইল যে, যদিও কীর্তন-অবলম্বনে 
তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাময়িক প্রকাশ হুইয়! থাকে এবং ভাবুকতার 

বুদ্ধি হয়, তথাপি সক্কীর্তনের মন্তত। জীবনের অপর অংশগুলিকে মোটেই 

স্পর্শ করিতেছে না-(সখানে যে তিমির সেই তিমির । মনে মনে স্টির 
করিলেন, ইহ! বৈরাগ্যের অভাবেরই সাক্ষ্য দ্বিতেছে, " সুতরাৎ একদিন 

(১৮৮২ খ্রীঃ, ১০ই মাঘ ) শ্রীরামকুষ্চসকাশে উপস্থিত হইয়! কাতরভাবে 
তাহার কপাঁভিক্ষা করিলেন, যেন আর তাহাদিগকে -সংসারবন্ধনে পতিত 

হইতে না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শোল মাছের ঝাঁকের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাঁইলেন 
যে, ঝাঁকের নীচে মাটিকে অবলম্বন করিয়াই যেমন' চারাগুলি বাচিয়া 

থাকে, বড় মাছটিকে সরাইলে সেগুলিকে অপর মাছে খাইয়া ফেলে, 

তেমনি গৃহস্বামীই পরিবারের অবলম্বন_ত্তাহাকে গৃহে থাকিয়াই সাধন 
করিতে হইবে । তারপর জগন্মাতার উপর সর্ববিষষে নির্ভর কর'র প্রসঙ্গ 

তুলিয়া তিনি গাহিলেন__ 

“যখন যেদ্ধপে কালী রাখিবে আমারে । 

সেই সে মঙ্গল যদি ন। ভুলি তোমারে ॥” 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে আরও বৃঝাইয়। দিলেন যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ 

২১ 
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ভাব বজায় রাখিয়। সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়--শুধু ভেখধারণ 
করিলেই একজনের ভাঁবরাশি অকম্মাৎ অপরের মনে সঞ্চারিত হয় না। 

তিনি বলিলেন, “কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ কর] যায় না 
_-একথা সত্য। আবার এও বলছি যে, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ করলেই 

ঈশ্বরলাভ হয় না । "জেনে রাখ, এ সংসার তোমার নয়-_এ সংসার 

ভগবানের |” এই-সকল কথায় মনোমোহনের ভাবাস্তর উপস্থিত হইল । 
তিনি বুঝিলেন যে, অনাসক্তিই সাধনের সার কথ! এবং উহ্াই জীবনে 
প্রতিফলিত করিতে কৃতসংকন্ন হইলেন । 

এই নিপ্লিপ্ত ভাবের পরীক্ষা মনোমোহনকে একাধিকবার দিতে 

হইয়াছিল । একদিন রামবাবুর গৃহে মহোৎ্সব-কালে নামকীর্তন শুনিতে 
শুনিতে মনোমোহনের মাতার শরীর ধেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল । 

শ্ামান্ুন্দরী মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়। মনোমোহনকে সংগৌপনে ডাকিয়া 

উহা জ্ঞাপন করিলেন এবং মহোৎসবের ব্যাঘাত যাহাতে না হয় তজ্জন্ত 

অপরকে বলিতে বারণ করিলেন । অশেষ সংযম-সহকারে মনোমোহন 

' মাতৃবাণী পালন করিয়া এ বিষয়ে নীরব রহিলেন। উৎসবাস্তে ভক্তগণ 
চলিয়া গেলে দেখা গেল, শ্ঠামাস্ুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । 

মাতৃবিয়োগের পর আর একটি কন্তার মৃত্যুকালেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
উপর নির্ভর করিয়! সমভাবে নিলিপ্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন । এ সময়ে 

বন্ধুগণ সাস্বন! দিতে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের য1 ইচ্ছা! 

তাই হবে। আশীর্বাদ করুন যেন তার ইচ্ছার প্রতিকলে না যাই ।” 
কন্া মাঁনিকপ্রভার মৃত্যুকালে তিনি ঠাকুরের ছবি কন্যার সন্মুথে ধরিয়া 

বলিলেন, “ভাল করে দেখ এবং তাকে ডাক। ভয় নাই, মা-_তিনি 

সর্বদাই সঙ্গে আছেন। কেঁদে! না, মা-এখন কাদবার সময় নয়।” 

তিনি কগ্ঠার অশ্রু মুছাইয়৷ দির কর্ণে মধুর রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ 
করিলেন । মামিকপ্রতভা মুখে বিমলহাস্ত ফুটাইয় ইহধাম ত্যাগ করিলে 
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পিতা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “মানিক বেচে গেল 1” এ বিদায়মুহূর্তে 
তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শ্রীরামরুষ্থ তাহাকে দেখাইয়া! দিতেছেন, 

মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই-_সমন্তই চৈতগ্ঘ, এমন কি মুমুর্ কন্তাটিও 

চৈতন্যের পুত্তলি মাত্র। এই অনুভূতির ফলে তিনি পাগলপ্রায় হইয়া 
কখন কাঁদিতে এবৎ কখন হাসিতে লাগিলেন । বাটার লেকে ভাবিল, 
কন্ঠার শোকেই এইরূপ হইয়াছে__অস্তরের কথ! কেহই জানিল ন]। 

ভগিনীপতি ও ভগিনী অন্বন্ধেও তাহার অন্নবপ নিলিগুত। ছিল। 

প্রথমে রাখালের (ন্বামী ব্রঙ্মানন্দ ) বৈরাগ্য দেখিয়া তিনি ভগিনী 

বিশ্বেশ্বরীর সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত ছিলেন ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন বলিলেন, 

“মনোমোহন, তুমি রাগই কর আর যাই কর, রাখালকে বললাম, “ঈশ্বরের 
জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস, একথা বরং শুনতে প্রস্তত, তবু কারো 

দাসত্ব করছিস, চাকরি করছিস, একথা যেন না শুনি””--সেদিন হইতে 

তাহার সকল ক্ষোভের অবসান হইল । বস্তুতঃ মনোমোহনের এই অনুভূতি 
হইরাছিল যে, তাহার পরিবারের সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও সেবিকা, 
মনোমোহন শুধু ইহাদের তত্বাবধানে নিষুক্ত। 

এই ষময়ে মনোমোহনবাবুর ভাগ্যে প্রীরামরুষ্*-মহিমা প্রচারের এক 

অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটিল। ১৮৮২ অবের ওরা ডিসেম্বর বৈষ্কবচূড়ামণি 
নবচৈতন্ঠ মিত্র মহাশয়ের বাটাতে শ্ত্রীরামরুষ্ণের আগমন উপলক্ষে যে 

মহোৎসব হয় তাহাতে যোগদান করিয়া এবং পরমহংসদেবকে দর্শন 

করিয়। কোন্নগরবাসীরা তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইহা লক্ষ্য 
করিরা মনোমোহনবাবুকে প্রতি সপ্তাহে কোন্নগরে প্রচার করিতে 

বলিলেন । ভক্ত রামচন্ত্র প্রচারের নামে তখন উন্মাদবৎ; কিন্ত 

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ ভিন্ন কিছু করিবেন না; তাই তাহার নিকট সমস্ত 

নিবেদন করিলেন ৷ ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “টেনে-বুনে কিছু করো! না, 

তাঁর যেমন ইচ্ছ! হবে তেমনি করাবেন |” ইহাকেই আদেশ মনে করিয়! 
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মনোমোহন ও রামচন্দ্র কোন্লগরে প্রচারে ব্রতী হইলেন । এই জন্ত প্রতি 

শনিবারে তাহার কোন্নগরে যাইতেন । স্টেশন হইতে মনোমোহনের 

গৃহে যাইবার কালে কোনগরবাসী অনেকে তীস্থাদ্দিগকে স্বগৃহে আহ্বান 
করিয়া পরমহংসদেবের কথা শুনিতেন ; মনোমোহনের বাটীতেও 

আলোচনাদি চলিত। রবিবার প্রাতে মনোমোহন, রামচন্দ্র ও নবচৈতন্ত 

সংকীর্তনে বাহির হইতেন__পথে শত শত ব্যক্তি উহাতে যোগ দিতেন । 
এই সময় একদিন কোন্নগর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনকালে রামবাঁবু 

ও মনোমোহনবাবু দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হুইলে ঠীকুব 
গম্ভীরভাবে বলিলেন, “এখানে অন্ত কেউ নাঁই, তোমরা সকলেই আমার 

অন্তরঙ্গ; তোমাদের বলছি, শোন-_একটি কথা আছে, “সাঁঝ পত্রে 

ভাঁতার মল, কীঁদব কত রাত? তোমরা এখনই এত পরিশ্রম করছ 

কেন? এরপর এমন সময় আসবে, যখন তোমরা থেতে-শুতে সময় পাবে 

ন11” তদবধি সাপ্তাহিক প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। 
ইহার পরেও কোন্নগরবাসীর। শ্রীযুত রামচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে লইয়' 

যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশেও তীহারা একবার গিয়াছিলেন | সেবারে 

কোন্নগর হরিসভায় বাৎসরিক উৎসবে সভার সভ্যগণ শ্রীরামরুষ্চকে 

নিমন্ত্রণ করিলে তিনি রামবাবু ও মনোমোহনবাঁবুকে যাইতে আদেশ করিয়া 

বলিলেন, “তোমরা! গেলেই আমার যাওয়া হবে ।” রামচন্দ্র তথায় “সতাধর্ম 

কি” এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। পরে সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল । কীর্তনের 
মধ্যস্থলে রামচন্দ্র ও মনৌমোহন ভাবে বিভোর হইস়! নৃত্য করিতে 

লাগিলেন ; কোন্নগরবাসীরা তীহারদ্দিগকে ঘিরিয়! সেই ভাববিহ্বল নৃতো 
যোগদান করিলেন | ক্রমে ভক্ত মনোমোহন বাহ্জ্ঞান হারাইয়! উচ্চহা'স্য 

করিতে থাকিলে কয়েকজন তাহার হতচেতন দেহ স্কন্ধে বহন করিয়! 

পল্লীতে হরিধ্বনিসহকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । রাত্রি একটা পর্যন্ত 
তাহার সংজ্ঞ! ফিরিল না দেখিয়া! তাহার! তাহাকে স্বগৃহে রাখিয় 
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গেলেন । প্র রাত্রে প্রীয় তিনটার সময় তিনি বাহ্ভূমিতে ফিরিয়া আসেন । 
এই ঘটনার পর তিনি কোন্নগরবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়'ছিলেন 

এবৎ অনেকেই তাহার পদধুলি গ্রহণ করিত। শোনা যায়, কোন্নগরে 
যখন এই কীর্তনের উন্মাদ্বন1 চঙ্গিতেছিল, তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কেবল 
বলিতেছিলেন, “লাগ ভিল্কি লাগ ।” 

এই-সকল প্রচারকার্য ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশষন্বলিত 'তত্বসার” 

নামক পুস্তিকা এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত “তত্বপ্রকাশিকা” নামক পুস্তক- 

প্রকাশে মনোমোহনবাবু রামচন্দ্রকে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্বের মাঝামাঝি হইতে পরমহংসদেবের অন্ুমতিক্রমে, 

নবেন্্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র পরামর্শে স্ুরেন্্রনাথ মিত্র, কালীপদ ঘোষ ও 

মনোমোহুনের অর্থসাহাষ্যে এবং রামচন্দ্রের সম্পাদনায় “তত্বমঞ্জরী” নামক 

মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে । উহার অধিকাংশ সংখ্যাই 

ঠাকুরের ভাবে ও উক্তিতে পুর্ণ থাঁকিত এবং উহ বিনামুল্যে বিতরিত 
হইত। ফলতঃ এ সময়ে বাহার শ্রীরামরুষ্ণকে ঘুগাবতার বলিয়! 
সবসাঁধারণ্যে প্রচার করেন, তাহাদের মধ্যে মনোমোহন ও রামচন্দ্র 

অগ্রণী ছিলেন । 

ঠাকুর অন্থস্থ হইলে তাহার সেব! চালাইবার জন্য অন্ুগন ভক্ত 
মনোমোহন মুক্তহন্তে অর্থব্যয় করিতেন । এই জন্ত একখানি পত্রে তাহার 

সহধমিণীকে তিনি লিখিয়াছিলেন, “একটি পয়সাও যেন বাজে খরচ ন! 

হবয। যে পয়সাটি বাজে খরচ করিবে, জানিবে সেইটি প্রভুর সেবাকার্ষে 
লাগাইতে পারিলে না'। এখন প্রভুর সেবার জন্ঠ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । 

যুবকগণ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, তাহাদের সেবাকার্য দেখিলে আনন্দ 

হয়। যাহাতে অর্থাভাবে এই সেবাকার্যটি অচল ন। হুইয়। পড়ে তাহ! 

আমাদের দেখা অবশ্ত কর্তব্য ।” শুধু অর্থ দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে 

পারিলেন না, আফিস কামাই করিয়াও মধ্যে মধ্যে ছুইচারি দিন 
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কাশীপুরে থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু চাকরি 

ছাড়িয় দিবার কথাও ভাবিতে লাগিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ কাহার মনোভাব 
বুঝিতে পারিয়া একদিন তাহাকে আফিসে যাইতে বলিলেন এবং 

বুঝাইয়া দিলেন যে, যুবক ভক্তরাই সব করিতেছে, অপর কাহারও 
সেখানে থাকা অনাবশ্তক। মনোমোহন মস্তক পাতিয়া সে আদেশ 

মানিয়া লইলেন। 

ঠাকুরের পুত দেহাবশেষ কাকুড়গাছিতে সমাহিত হইবার পর 

মনোমোহনবাবু প্রায়ই সেখানে যাইয়! অনেক সময় কাঁটাইতেন। বৃষ্টি 
নিবারণের জন্য সমাধিস্থানের উপর আচ্ছাদন ছিল না। মনোৌমোহনবাবু 
একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তাহার পরলোকগতা৷ জননী বলিতেছেন, 

“ঠাকুরের বড় কষ্ট হুচ্ছে।” সুতরাং তিনি শ্রীযুত রামচন্্রকে পরামর্শ 

দিলেন, যাহাতে পাকা আচ্ছাদন প্রস্তুত কর! হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা! ছিল 
যে, তাহার অস্থি গঙ্গাতীরে সমাহিত হয় ; অতএব এই প্রস্তাবে আপত্তি 

উঠিল। অবশেষে সমন্যা-সমাধানের জন্য এক সভা! আহত হইল এবং 
জ্ক্তগণ এই মর্শে একখানি ন্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিলেন ষে, কম্মিন কালে 

কেহ এ অস্থিপুর্ণ কলসটি স্থানান্তরিত করিবেন না। এই-সকল কার্ষে 
মনৌমোহনকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হুইয়াছিল। অতঃপর মন্দিরের 

নির্ষাণকার্য আরম্ভ হইলে তিনি প্রতিদিনই তথায় যাইয়! বেল! নরট। পর্যস্ত 
কার্ধের তন্বাবধান করিতেন । শ্রীস্রীন্ঠামাপুজার পূর্বেই মন্দির সম্পূর্ণ 
হইয়া! যায় এবং ৬গ্যামাপূজার দিনে উহ্াতে বিশেষ পৃজাদি হয় । 

জন্মা্মীতে কীকুড়গাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিপুর্ণ কলসটি সমাহিত 
হইয়াছিল । এই ঘটনার ম্মরণার্থে প্রতিবৎসর শ্রীযুত রামচন্দ্রের গৃহ 
হইতে কাকুড়গাছিতে খন গীতবাদ্যসহকারে শোভাষাত্রা যাইত, তখন 
মনোমোহনবাবু থাকিতেন উহার পুরোভাগে। প্রর্ূপ একটি কীর্তন- 
(অস্ভবতঃ ১৮৯০ কি ১৮৯১ ্রীষ্টাবে) সম্বন্ধে স্বামী বিরজানন্দ (তদানীস্তন 
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কালীকৃষ্ণ) পরে বলিয়াছিলেন, “রামবাবুঃ মনোমোহনবাবু, দেবেনবাবু, 

কালীবাবু প্রতৃতি ঠাকুরের অনেক গৃহী ভক্ত শ্রী শোভাযাত্রায় যোগ 
দিয়াছিলেন। পত্রিতাপে অদ্দা তনু দহিছে,_এই গানটি ধরা হয়েছিল । 

যোগো্যানে পৌছেও খুব সংকীর্তন হ'ল। রামবাবু ও মনোমোহন- 
বাবুর ভাবাবেশ হ'ল। রামবাবু "জয় রামকৃষ্ণ বলে হুঙ্কার দিয়ে 

সিংহ্বিক্রমে ঘুরতে লাগলেন । মনোমোহনবাবু ভাবে কি যেন অপূর্ব 

দূর্শন ব!' অনুভূতি করছেন, তাই খিলখিল ক'রে হেসে উঠছিলেন। 

মাঝে মাঝে কুঁজো ও আড়ষ্ট হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন | থুব 

মাতামাতি হয়েছিল । আমরা সকলেই খুব অভিভূত হয়েছিলাম 1” 
এদ্দিফে বরাহনগরের মঠে ত্যাগী ভক্তের সমবেত হইয়া সাধন-ভজনে 

কালাতিপাঁত করিতেছেন; কিন্তু তখন অন্নবস্ত্ররে বড়ই অভাব । 
মনোমোহনবাবু ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে একদিন মঠে যাইয়া! স্বচক্ষে 
ঘষে অভাব দেখিলেন তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না 

কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের নিকট উহা জ্ঞাপন করিয় 

মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করাইলেন। মঠের সাহুদের অন্থখ হুইলে 
তিনি তাহাদিগকে ন্বগৃহে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন । 

সন্ন্যাসীর! তাহার গুরুভাই এবং তিনি বয়োজ্যেষ্ঠট হইলেও তিনি 

সন্ন্যাসীর মর্যাদ। বিস্থৃত হইতেন না, দেখ! হইলেই তাহাদিগকে প্রণাম 

করিতেন । 

দক্ষিণেশ্বরের প্রতিও তাহার তুল্যরূপ আকর্ষণ ছিল এবং এক বৎসর 

কাল তিনি নিয়মিতভাবে তথায় যাইয়া ধ্যানাদি করিয়াছিলেন । তথায় 

বসিয়। থাকিতে থাকিতে অনেক সময় তাহার চক্ষু লাল হুইয়! উঠিত, 
সময়ে সময়ে অশ্রধার! প্রবাহিত হইত এবৎ শরীর পুলকিত হইত। 
এতঘ্যতীত বখনই তিনি যাইতেন তখনই মিষ্টান্নাদি লইয় গিয়। ঠাকুরের 

ঘরে এমনভাবে নিবেদন করিতেন,যেন প্রত্যক্ষঠাকুর সেখানে রহিয়াছেন । 
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১৮৮৯ গ্রীষ্টাবে মনোমোহনবাবু এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। 
একই সঙ্গে তাহার ছুইটি পুত্র ও এক ভাগিনেয় বিস্চিকাঁয় দেহত্যাগ 

করে। ইহাদের দেহত্যাগের অন্নকাল পূর্বে এক জ্যোতির্ময় প্রশান্ত 
মৃতি মনোমোহনের বক্ষ স্পর্শপূর্বক দেখাইয়া দিলেন যে, এই বিশ্বসংসার 
একটি খেলাঘর মাত্র। এই দর্শনের ফলম্বরূপ লোকে দেখিরা আশ্চর্য 

হইল যে, মনোমোহন পুত্রশোকে মোটেই বিহ্বল হইলেন না; সন্ন্যাসী 
গুরুভ্রাতার! সাম্বনার জন্ত আসিলে তিনি তাহাদিগকে আপ্যারিত 

করিতেই ব্যস্ত রৃহিলেন- যেন কিছুই হয় নাই। 

এই সময়ে রামবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি জীবনী লিখিবার সঙ্কল্প 

করিলে উহার উপাদান-সংগ্রহের জন্য মনোমোহনবাবু কামারপুকুরে 

গমন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচরদের নিকট অনেক তথ্য অবগত 

হইয়া! ঘাটালের পথে প্রত্যাবর্তন করেন। 

১৮৯১ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রচার প্রধানতঃ মহোৎসব ও 
নাম-সন্থীর্ভন-অবলম্বনেই চলিতেছিল ; ১৮৯২ খ্রীঃ হইতে যোঁগোগ্ভানের 

মুবকগণ নামকীর্তনসহকারে নগরভ্রমণ আরম্ভ করেন। পরবৎসর ১৯শে 

চৈত্র রামচন্দ্র স্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে বক্তৃতাকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে 

অবতার বলিয়। ঘোষণা করেন। এই-সকল কার্ধে মনোমোহন বিশেষ 
সহায়ত করিতেন। বক্ৃতান্থলে যাইবার কালে যোগোগ্ভান হইতে 

রামচন্দ্রের পুরোভাগে সংকীতনের যে দল চলিত উহার নেতা হইতেন 

মনোমোহন। এতদ্যতীত তাহার উদ্ধমে পরিচালিত সিমলা-গল্লীর 

সাপ্তাহিক সভায় বিশেষ বিশেষ ভক্তগণ পধ্যায়ক্রমে পরমহধ্সদেবের 

তাবধারায় পুষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিতেন । আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের 

বিজয়লাতের পর এই প্রচারকার্য অধিকতর সহজ হইল এবং শ্ীরামকৃষ্ণকে 
জানিবার আগ্রহুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বু সভাসমিতি গড়িয়া! উঠিতে 

লাগিল। ইহাদের অনেকগুলিরই সহিত উদ্ভোগী ভক্ত মনোমোহনের 
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সংযোগ ছিল। এই সুত্রে তাহাকে কলিকাতার বাহিরে ঘাটাল, 

যশোহব, ঢাকা, নবদ্বীপ, মুশিদাবাদ, গয়া, আর! প্রভৃতি স্থানেও 
যাইতে হইয়াছিল । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় “তত্বমঞ্জরী' 

নবকলেবরে পুনঃ প্রকাশিত হুইঞ্সে তিনি উহাতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ 
লিখিতে থাকেন । 

১৮৯৩ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টা পর্যস্ত তাহার গৃহে প্রতিদিন অনেক 
ভক্তের সমাগম হইত এবৎ তিনিও অক্রান্তভাবে শ্রীরামরুষ্ণের কথ! 

বলিতেন কিংব' লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়! শুনাইতেন | ইহাদের মধ্যে 

সুধীর মহারাজ, কৃষ্ণলাল মহারাজ, শরৎ চন্দ্র চক্রবতী, ভূপেন্দ্রকুমার বনু, 
চারুচন্দ্র বসু, চন্ত্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । এতদ্যতীত ঠাকুরের লীলাপার্ষগণের ভিতর স্বামী 

অদ্ভতানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্ব, ভবনাথ ও মাস্টার মহাশয় 

তাহার গৃহে সময়ে সময়ে শুভাগমন করিতেন । 

তাহার শেষ কয় বৎসর বিষাদে পরিপূর্ণ ছিল ।” ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্দের 

২০শে এপ্রিল পুত্রবৎ প্রতিপালিত তাহার ভাগিনেয় সত্যানন্দ ঘোষ দশ 

বসব বয়সে দেহত্যাগ করিল । তিন-চারি বৎসর পরে তাহার বিবাহিতা 
কনা মানিকপ্রভা শ্রীরামকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিতে করিতে মহাঁপ্রয়াণ 

করিল। ইছার অন্ন পরেই (২৩শে মার্চ ১৯০০ ) তাহার সাধবী স্ত্রী 
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়া! গেলেন । কিন্তু প্রত্যেকবারই 

শ্ীরামরুঞ্জে অপিতপ্রাণ মনোমোহন অচল-অটল রহিলেন। স্ত্রীর 

শ্রাদ্ধদিবসে মনোৌযোহনকে কীর্তনের মাঝে শঙ্ঘধ্বনিসহকারে নৃত্য করিতে 

দেখিয়া একজন কারণ জিজ্ঞাস করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “আজ 

আমার মহামারার গুরু নিপাত হইয়াছে_আজ আমি বন্ধনমুক্ত ।” 

১৯০১ গ্রীষ্টাবে তাহার ভগ্রী স্ুরেশ্বরীর মৃত্যু হয়। তখন তিনি সকলকে 

জানাইয়! দেন যে, ইহার পরে তাহার পাল] । 



৩৩০ শ্রীবামকৃষ্ভ্ঞমালিকা! 

সত্রীবিয়োগের পর মনোমোহনবাবু সমস্ত অবসরসময় ধর্মপ্রসঙ্গ ও 

যোগোগ্ঠানের কাধের তত্বাবধানাদিতে কাটাইতেন । অনেক সময় সারা 
রাত্রি ধ্যানে কাটিয়া! যাইত । সকাল নয়ট। পর্যস্ত গঙ্গান্নান ও পুৃজাদিতে 

অতিবাহিত হইত। আফিসেও অবসরকালে অন্ুরাগীদের সহিত 

শ্রীরামকষ্:প্রসঙ্গ চলিত । শনিবারে নিজগৃহে আলোচনা-সভা' বসিত এব 

রবিবারে যোগোদ্যানে অনুরূপ প্রসঙ্গাদ্দি হইত । শেষ বরসে তাহার বন 

দর্শনাদ্িও হইয়াছিল । কোন সময়ে তিনি সববত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দেখিরা 

আত্মহারা হইতেন, কখনও বা' শ্বেত পক্ষীর শ্রেণী পৃথিবী হইতে উর্ধে 

উঠিয়া নীল আকাশে মিলাইয়। যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন দেশকালের 
উত্ধ্বে ধাবিত হইত, আবার কোন সময়ে বা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাঁনীকে 

লক্ষীরূপে দর্শন করিয়া তিনি বাহজ্ঞান হারাইতেন। কীকুড়গাঁছিব 
মন্দিরবেদিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির পশ্চাতে একবার 

তিনি দেখিলেন, ঠাকুর উঁকি মারিতেছেন। বিশ্বাস না হওয়ায় 

পুনঃপুনঃ চক্ষু মাঞজিত করিয়া চাহিলেন__দেখিলেন, সেই একই 
মুূতি। অমনি তিনি দীর্ঘ ভাবসমাধিতে মগ্র হইলেন । সমাধিভঙ্গের 

পরেও ' স্বাভাবিক অবস্থায় চলিতে-ফিরিতে বহুক্ষণ যাবৎ সেই মুতি 

তাহার সম্মুখে জলজ্ল করিতেছিল। একবার পুরীতে জগন্লাথ-দর্শনে 

বাইয়া তৎস্থলে ঠাকুরকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বলিমা উঠিয়াছিলেন, 
“রামকষ্রূপী জগন্নাথের জয়!” আর একবার কাকুড়গাছির মন্দিরসম্মুখে 

দাঁড়াইয়া মনোমোহনবাবু বলিয়া উঠিলেন, “রামকুষ্*-ভাবের বন্য 
দেশ-দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়বে» আর বলিলেন, “দেখ, এইযে তিনি 

তিনি আনন্দে হাততালি দিচ্ছেন, আর ওষদ্বয়ে মধুর হাসি!” 
অতঃপর প্রায় একঘন্ট। ভাবের ঘোর চলিতে লাগিল-_-সকলে দেখিলেন, 

তাহার চক্ষু আরক্তিম, কপোল অশ্রুসিক্ত আর দেহ ঘন ঘন 

কম্পিত। 



মনোমোহন মিত্র ৩৩১ 

কঠিন পরিশ্রম ও হাপানিরোগে তাহার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া 

পড়িতেছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাবে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
দেখিয়া তিনি গৃহে আসিয়া! শধ্যাগ্রহণ করিলেন- আর উঠিলেন না। 
ডাক্তারদিগের মতে তাহার সন্ন্যাস্টরাগ হুইয়াছিল ; কিন্ত স্বামী প্রেমানন্দ 

বলিয়াছিলেন যে, তিনি শেষ পর্যস্ত যোগন্থ ছিলেন । প্রেমানন্দ মহারাজ 

তিন দ্বিন প্রায় অবিরাম তাহার শয্যাপার্থে ই উপবিষ্ট ছিলেন । এই 
তিন দিন ভক্তবর মনোমোহনের মুখে অনুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ নাম উচ্চারিত 

হইয়াছিল ; যখন অধরোষ্ঠি উচ্চারণে অক্ষম হইল তখনও উহা! ঈষৎ চঞ্চল 

হইয়া জানাইয়া দ্িতেছিল যে, অন্তরে জপ চলিতেছে । যখন তাহাও 
সম্ভব হইল না, তখন অপরের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে তাহার দেহ 
পুলকিত হইল এবং ৩*শে জানুয়ারী (১৬ই মাঘ, ১৩০৯) তিনি 

চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন । 



(দবেজ্জনাথ মজুমদার 
ধানলব্ধ সত্যকে গাহ্স্থ্য জীবনে রূপপ্রদ্ধান কর! এক বিষম সমস্যা ; 

অথচ উহ না করিতে পারিলে সাধারণ মানব তাদৃশ সত্যের মর্ম উপলব্ধি 

করিতে সমর্থ হয় না। অতএব জ্ীরামকৃঞ্জের প্রয়োজন ছিল জনকরেক 
ভক্তের মধ্যে এ সহজবোধ্য আদর্শ স্থাপন করা | তাঁই দেবেন্দ্রনাথ একদিন 

ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া! সন্ত্যাসগ্রহণের আকুতি জানাইলে ঠাকুর তাহাকে 
সযত্রে ভূমি হইতে তুলিয়া শচীমাতার ভাবে গান ধরিলেন-_ 

“কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দপ্তধারী হবি? 

ও. তোর ঘরে বধু বিষ্ুপ্রিরা তার দশা কি করিবি? 
একে বিশ্বরূপের শোকে, 

শক্তিশেল রয়েছে বুকে, 

তুইও কি অভাগী মাকে অকুলে ডুবাবি ?” 

বল। আবশ্যক যে, দ্বরিদ্র দেবেজ্ছের বুদ্ধ।৷ মাত! তখনও জোস্টপুত্র সুরেন্দ্র 

শোক ভূলেন নাই, আর তাহার ঘরে আছেন সাধবী স্ত্রী। 
যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াইল মহাকুমার অধীন জগন্নাথপুর 

গ্রামে ১২৫০ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষ (জানুয়ারী, ১৮৪৪ ) মজুমদার- 

উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যার বংশে দ্েবেন্ত্রনাথের জন্ম হয়। তাহাঁর পিতা 

প্রসন্ননাথ দেবেন্দ্র জন্মের ছুইমাস পরে দেহত্যাগ করেন। মাত 

বামান্ুন্দরী দীর্ঘকাল বাচিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণকুলের সাত্বিক পরিবেশের 

মধ্যেই দেবেন্রের বাল্যকাল অতীত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর 
জ্যেষ্ঠতাত তাহার অভিভাবক হুন । তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। স্থুরেন্ত্র কলিকাতায় 

অধ্যয়ন করিতেন ; কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত গতাস্থ হইলে একবিংশ বৎসর বয়সে 



দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৩৩ 

স্থরেন্্ই সংসারভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেবেন্দ্র অপেক্ষা পাচ 

বৎসরের বড় ছিলেন । 

পিতৃহীন, গৌরবর্ণ, স্থর্শন দেবেন্দ্র শৈশবে সকলের আদরে একটু 
দুর্দান্ত হইয়া! উঠ্িয়াছিলেন || একদিন মাতা তীহাকে দৌরাআ্মোর জন্য 

শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলে তিনি লন্ষপ্রদানপূর্বক পলায়ন করিলেন ; কিন্ত 
বাম হস্তখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ৷ উহ জোড় লাগিলেও চিরজীবন একটু 
বাকিয়াই রহিল। পাঠাদ্দিতে তাহার মন ছিল ন1; তবে হস্তাক্ষর অতি 

স্থন্দর ছিল এবং হিসাব ও দলিলপত্র লেখায় খুব পটুত জন্মিয়াছিল । 

সরল হুরস্ত বালক একবার এক গোপবালকের প্ররোচনায় আকাশ 

ধরিতে ইতস্তত; ছুটিয়া৷ ছুটিয়! ক্লাস্ত হইয়া পড়িল। সে অভিজ্ঞত! 

চিন্তপটে মুদ্রিত থাকিয়া পরে সঙ্গীতাকারে নির্গত হইয়াছিল-__ 
'ষ্ট্িজাড়া। তোমার মায়া, কায় নয় কেবলই ছায়া, 

মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, 

ঘুরে সারা চারিধারে |”) 
জ্যেষ্ঠতাঁতের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় আসিলেন । তখন 

তাহার বয়স চৌদ্ব-পনর বৎসব। এখানে আসিরাও তাহার পড়াগুন। 

অধিকদূর অগ্রসর হইল না; চারি-পাঁচ বৎসর কোনও প্রকারে শিক্ষালয়ে 

কাটাইর1 তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিলেন । 

পুঁথিগত বিগ্ার অবসান হইলেও কাব্যামোদী স্রেন্দ্রের সান্নিধ্যবশতঃ 

দেবেন্রের সাহিত্যম্পৃহা বর্ধিত হইল। যৌবনারস্তে স্ুুরেন্্র সংসারের 

তাঁড়নায় বিদ্ভালয় ত্যাগ করিলেও সর্বদা বাণীর আরাধনায় রত থাকিতেন । 

পরিণত বয়সেও ইংরেজী দর্শন ও ইতিহাস-চর্চায় তাহার অবসরকাল 

অতিবাহিত হইত, আর অন্তরের সৌন্দর্য কাব্যরচনায় আত্মপরিচয় দিত। 

তত্প্রণীত “মহিলা+, “সবিতা-স্তর্শন” ইত্যাদি কাব্য তাহার উচ্চ কবিত্ব- 

শক্তির পরিচায়ক । কবি স্ুরেন্দ্রের আসরে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্ত্র ঘোষের 



৩৩৪ প্রীয়ামকৃষ্ণভক্তমালিকা 

আবির্ভাব হইত এবৎ উভয় সাহিত্যরসিকে অধিক রাত্রি পর্যস্ত কাব্যালোচন' 

চলিত। দ্বেবেন্ত্র পার্খে বসিয়৷ সব শুনিতেন এবং বহু বিষয় হদয়ে গাঁথিয়া 

রাখিতেন। জ্যোষ্টভ্রাতার আর একটি গুণ ছিল যোগাভ্যাদ। ভ্রাতার 

দ্বারা অনুপ্রাণিত দেবেন্দ্রও যোগাভ্যাসে তৎপর হইলেন এবংদীর্ঘ সাধনার 
পর চৌধাট্ট প্রকার আসনে তাহার অধিকার জন্মিল। 

এই সময়ে দেবেজ্রের জননী তাহাকে ধরিয়া! বসিলেন যে, তাহাকে 

বিবাহ করিতে হইবে; এমন কি, পুত্র সম্মত নহেন দেখিয়া তিনি 
প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। কাজেই ১২৭৭ বঙ্গাব্ের এক শুভ 
সুহ্র্তে দেবেন্রের বিবাহ হইয়া গেল। ইহারই আট বৎসর পরে (১২৮৫ 

সালের ৩র! বৈশাখ ) স্রেন্্রনাথ আত্মীয়ম্বজনকে শোকপাগরে ভাসাইয়া 
একচনল্লিশ বৎসর বয়সে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইলেন। দেবেন্দ্রের 

জীবন তখন সমস্তামর-_অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবারের দায়িত্ব 

তাহাকে স্বন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। বছ দিবস অনশন ও অর্ধাশনে 
কাটাইয়া এবং অযাজনীয়দের গৃহে শ্রাদ্ধের দান পর্যস্ত স্বীকার করিয়া 

তিনি অবশেষে জোড়ার্সীকোর ঠাকুরদের জমিদারী সেরেস্তায় একটি অল্প 

বেতনের চাকরি পাইলেন । এইরূপ স্থানে অপরেরা উৎকোচ গ্রহণপূর্বক 
স্বীয় অভাব মেটায় । দ্বেবেন্্রবাবু কিন্ত এতটা হ্বীনত1 স্বীকার করিতে 

পাঁরিলেন না; অতএব খণ বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে অবস্থা গুরুতর 

আকার ধারণ করিলে তিনি নিজ মনিবকে সমস্ত খুলিয়। বলিলেন। মনিব 

দেবেন্ত্রনাথকে যথেষ্ট চিনিয়াছিলেন; তাই স্বেচ্ছায় তাহার সমস্ত খণ 

পরিশোধ করিয়! ভবিঘ্যতে তীহাঁকে সাবধান হইতে বলিলেন। তখনও 
বায়সঙ্কোচের অন্য কোন উপায় ন৷ দেখিয়। দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, 

ব্যয়বহুল মহানগরী পরিত্যাগপূর্বক হাওড়া শহরের শালকিয়! অঞ্চলে বাস 

করিবেন। ওঁ স্থান তখন ম্যালেরিয়াসঙ্থুল ছিল। ফলে তিনি অচিরেই 

রোগগ্রন্ত হইলেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে পুনর্বার কলিকাতায় 
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ফিরিয়া আসিয়া আহিরীটোলায় নিমু গোস্বামী লেনে বাড়িভাড়া 
লইলেন। 

আমর! পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীযুত দেবেন্্রনাথ নিয়মিত 

যোগাভ্যাস করিতেন । সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম 

হয় নাই। একাঁদিক্রমে একাদশ বৎসর যোগাভ্যাসের ফলে তাহার 
দেবদেবীর সাক্ষাৎকার, অপরূপ জ্যোতিদর্শন কিংবা অশ্ুতপূর্ব শবশ্রবণ 
হইত। কখনও শরীর অতি লঘু মনে হইত-__ধেন ইচ্ছা করিলেই 

আকাশমার্গে চলিতে পারেন ; কখনও বা ভ্রমধ্যে জ্যোতিবিন্দু প্রক'শিত 
হইয়া বিস্তারলাভপুর্বক সমস্ত গৃহ ্দিগ্ধ আভায় উদ্ভাসিত করিত । কিন্তু 
এইবপ উন্নতিসত্বেও মজুমদার মহাশয়ের অভাববোধ বা বিষয়চিন্তা দূরীতৃত 
না হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার ভগবদর্শন হয় নাই। 

আবার এত চেষ্টাও বিফল হইতেছে দেখিয়া ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও 
তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল! তবে সৌভাগ্যবশতঃ জন্মগত 
বিশ্বাস ও সংস্কার তাহাকে তরী পথে অধিক দূর যাইতে না দিয়া বরং 
অচিরে গভীরতম সাধনায্স মগ্র করিল। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য 
পারিবারিক সংস্পর্শ পরিত্যাগপুর্বক তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির 

ক্রিতলের এক নির্জন কক্ষে ভগবদ্ধযানে দীর্ঘকাল কাটাইতেন। ঈদৃশ 
নিভৃত চিন্তার ফলে তাহার এই অনুভূতি হইল যে, ভগবন্ধর্শন ভগবানেরই 
কপাসাধ্য ; অতএব তিনি লিখিলেন__ 

কে তোমারে জানতে পারে 

তুমি না জানালে পরে? 

বেদ-বেদাজ্ত পায় না অস্ত, 

খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে | ইত্যাদি 
অতঃপর ঈশ্বরশাক্ষাৎকারে ব্যাকুল দেবেন্দ্রবাবু যেখানে শ্রী বিষয়ে 

সাহায্যলাভের সম্ভাবনা! দেখিতেন, সেখানে যাইতে লাগিলেন । এইরূপে 
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কেশবচন্দ্রের সমাজে যাতায়াত আরম্ভ হইল। একদিন মাতুলগৃহে 

উপস্থিত হইয়া তিনি বৈঠকখানায় “সাধু অঘোরনাথের জীবনচরি তে” 
পড়িলেন-_ একবার অঘোরনাথ ডাকাতের হস্তে পড়িয়াছিলেন, প্রাণনাশের 

যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাহার ভক্তিদর্শনে দস্থ্যরা তাহাকে ছাড়িয়! 

দিল। বিবৃতি পড়িয়া মজুমদার মহাশয় উন্মস্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া! 
উঠিলেন, “কে বলে ভগবান নাই? এই যে ভগবান আছেন দেখছি, 
নইলে অঘোরনাথকে কে বাচালে?” তখনই আপন গৃহে ফিরিয়! দ্বার 

রুদ্ধ করিয়া তিনি কাতর প্রার্থনা! জানাইতে লাগিলেন, আর ব্যাকুলতার 

আবেগে কেশ ছিন্ন করিতে করিতে ও দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে 

বলিতে লাগিলেন, “কোথায় কে আছ, দেখা দাও।” তিন দিন 

তিন রাত্রি আনাহারে অনিদ্রায় কাটিল। চতুর্থ দ্রিবস প্রত্যুষে ছাদে 
পদৃচারণকালে অরুণরাঁগে টলমল বালার্ককে উদীয়মান দেখিয়া তিনি 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “কে বলে ভগবান নাই? এ যে ভগবানের 
নিদর্শন ।” আর মন হুইতে স্বতই বাণী উঠিল, “গুরু চাই ।” 

গুরুর সন্ধানে তিনি প্রথমে কালনায় ভগবানদাঁস বাবাজীর নিকট 

যাইতে.উদ্ভত হইলেন ; কিন্তু কালনার স্টামার সেদিন চলিয়া গিয়াছে । 

অতএব ক্ষুগ্রমনে পূর্বপরিচিত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত 
হইয়া সম্মুখে প্রাপ্ত 'ভক্তিচৈতন্তচন্দ্রিকা” নামক একখানি পুস্তক পড়িতে 
লাগিলেন । উহার এক স্থানে পরমহংস শ্রীরামকষ্ণচদেবের উল্লেখ ছিল । 

'পরমহংস রামকৃষ্ণ !_ কথা ছুইটির মধ্যে ন। জানি কি মোহিনী শক্তি 

লুক্কায়িত ছিল ! অজ্ঞাতসারে নবালোকে উদ্বোধিত দেবেন্ত্রবাবু ভাবিলেন, 
“পরমহৎস তো খুব উচ্চ অবস্থা ! ভগবদ্র্শন না হলে 'এমন অবস্থা হয় 
না। তিনি কি আমার সহায় হবেন?” এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া 

গৃহে প্রত্যাগমনকালে দৈবক্রমে এক পরিচিত ব্যক্তির নিকট তিনি 

পরমহুৎসের সন্ধান পাইলেন। অতঃপর বাসায় ফিরিয়াই দক্ষিণেশ্বর 
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অভিমুখে যাত্রা করিলেন । আহ্রীটোলার ঘাট হইতে অন্তান্ত যাত্রীসহ 
নৌকা পাল তুলিয়ী বেগে উত্তরাভিমুখে চলিল। 

আবেগতরে সহস। গৃহীত সক্কল্পান্ুসারে দেবেন্দ্র চলিয়াছেন শ্রীরামকৃঞ- 

সন্দর্শনে ; কিন্তু শ্ররূপ চল ঠিক হইয়াছে তে? তাই তিনি ভাবিতে 

লাগিলেন, “হয়তে। না আসিলেই ছিল ভাল । কিরূপ সাধু ইনি? নামিয়! 
পড়াই কি উচিত নয়?” এইরূপ আন্দোলন মনোমধ্যে চলিতেছে, এমন 

সময়ে নৌকা দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আসিয়। লাগিল । স্পন্দিতহদয়ে দেবে্দ্র- 
বাবু তীরে নামিলেন এবং স্নানরত নিরঞ্জনের নির্দেশ-অন্ুুসারে ঠাকুরের 

কক্ষের পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কক্ষ 

তখন শূন্ত ; কিন্তু অচিরেই ঠাকুর আগমন করিলেন । দেবেন্দের যন 

বলিয়। দিল, ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি ভূষিষ্ট প্রণামাস্তে পদধূলি গ্রহণ 
করিলে ঠাকুর তাহাকে অন্য দিক দিয়া ঘুরিরা এবং পাদ্রক1 বাহিরে 

রাখিয়। ঘরে আসিতে বলিলেন। দেবেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিয়া পুনঃ 

প্রণামান্তে মাছুরের উপর বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে “ঠাকুর জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “কোথা থেকে আসা হচ্ছে?” দেবেন্্--“কলকাতি! থেকে 1৮ 

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বংনীধারী শ্রীকৃষ্ণের নার ব্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান হইয়া! 
বলিলেন, “কি এমনি দেখতে ?” দেবেন্্র_“না, আপনাকে দেখতে |” 

অমনি ঈবং ক্রন্মনন্থুরে ঠাকুর বলিয়া! উঠিলেন, “আর আমায় কি দেখবে 
বল? পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে । হাত দিয়ে দেখ নাঁ_ এই 

জায়গাটি । দেখ দেখি হাড় ভেঙ্গেছে কিনা? বড় যন্ত্রণা, কি করি?” 

দেবেক্্রবাবু স্পর্শ করিয়া! দেখিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, “হাগা, 
সারবে তো?” দেবেন্দ্র বলিলেন, “আজ্ঞে সেরে যাবে ।” সরল বালকেব 

ঠায় ঠাকুর অমনি সোৎসাহে সকলকে ডাকিয়! বলিলেন, “ওগো, ইনি 
বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন ।” 
দেবেন্ত্র ভাবিতে লাগিলেন, “এ ঢং নয় তো? কোথায় আমি সাধুদর্শনে 

২২ 
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এলাম, আর ইনি আমায় সাধু বানিয়ে দিলেন! ইনি যেন আমায় 

বাকসিদ্ধ পেলেন । কী এর বিশ্বাস! এত সরল বিশ্বাস কি মানুষে হতে 

পারে? না, হয়তো এ সমস্ত লোক-দেখাঁনো টৎ 1৮ অনিমেধনেত্রে তিনি 

ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । ইতোমধ্যে ঠাকুরের আদেশে হরিশ 
সন্দেশ ও জল আনিয়! দেবেন্্রকে দিলেন । জলযোগের পর ভগবতপ্রেম 

সম্বন্ধে আলাপ চলিল। পরে ঠাকুরের উপদেশানুসারে তিনি দিপ্রহরে 

বিষুমন্দিরের প্রসার্দ গ্রহণ করিলেন, সেদিন আর ন্নান করিলেন ন!। 

ঠাকুরের মধুর আলাপ ও ততোধিক মধুর ব্যবহারে মজুমদার মহাশয়ের 

হৃদয় সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইল । তিনি দেখিলেন, ঠাকুর অক্তর্ধামিবৎ তাহার 

কৃষ্ণগ্রীতি ও নিরামিষাহারের কথা জানিতে পারিয়াছেন, কৌশলে তাহার 
শ্রীঙ্গ স্পর্শ করাইয়াছেন ও জন্গেহে আহারাদি করাইয়াছেন। সাধু 
সম্বন্ধে তাহার এধাঁবৎ যে-সকল ধারণ] ছিল, তাহার অনেকটাই বর্তমান 

ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিলেও এখানে এমন একট! দ্েবছুর্ণভ ভাব ছিল 

যাহা সর্ব কল্পনার অতীত । 

আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া ও দেবালয়াদি দর্শন করিয়া যখন দেবেন্দ্রনাথ 

পুনবীর শ্রীরামরুষ্তসমীপে আসিলেন, তখন ঠাকুর দ্েখিলেন যে, তাহার 

মুখ শু এবং দেহ উত্তপ্ত। ঠাকুরের সমুৎ্সুক প্রশ্রের উত্তরে তিনি 

জানাইলেন যে, তিনি অন্ুস্থ বোধ করিতেছেন । ইহাতে ঠাকুর বিচলিত 

হইলেন এবং সমীপাগত বাবুরামকে সঙ্গে দিরা দেবেন্ত্রকে নৌকাযোগে 
কলিকাতায় পাঠাইয়৷ দ্িলেন। কলিকাতায় আসিয়া টলিতে টলিতে 
দেবেন্ত্রবাবু এক আত্মীকগুহে আশ্রয় লইলেন এবং স্বগৃহে যাইবার অন্য 
পালকি আনিতে বলিলেন। কিন্তু স্বগৃহে আর যাওয়া! হইল না। প্রবল 

জরে অজ্ঞানপ্রায় ও চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায় প্র গৃহেই তাহার একচল্লিশ দিন 

কাটিয়া গেল। রোগমন্ত্রণামধ্যে তিনি অচৈতন্য অবস্থায় বলিতেন, 

“ঠাকুরবাড়িতে শৌচ-প্রত্াব কর ভাল হচ্ছে ন1।” মধ্যে মধ্যে পরম- 
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হংসদেবের নাঁমোচ্চারণপুর্বক অনুচ্চন্বরে কত কি বলিতেন এবং যেমনই 

রোগমন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চক্ষু উর্ধ্বদিকে ফিরাইতেন, অমনি যেন শিয়রে 

শ্রীরামকুষ্ণকে দেখিতে পাইতেন। অথচ আরোগ্যলাভান্তে দক্ষিণেশ্বরের 

নামে তীহার আতঙ্ক উপস্থিত হইত, আর তিনি মনকে খুঝাইতেন, 

“সেখানে গেলে বুঝি তিনি তোমায় চতুভূর্জ দেখিয়ে দেবেন_ না? 

এরই তো! গিয়েছিলে-_কেমন ভগবান দেখে এলে? বাপ! প্রাণ নিয়ে 

টানাটানি! তার চেয়ে যা রয় সয় তাই করন! কেন? ব্রাঙ্গণের 

ছেলে, নিঃসহায় তো নও? গায়ত্রী জপটাই বেশ ক'রে কর না কেন?” 

তাহাই হইল-_দক্ষিণেশ্বরে তিনি গেলেন না; তবে গায়ত্রী-জপের 

সময়বুদ্ধি পাইয়। ক্রমে রাত্রি কাটিয়! যাইতে লাগিল । 

বহুদিন পর এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 

বৈঠকখানায় বসিয়! দেবেন্দ্রবাবু "সুলভ সমাচার” পড়িতে পড়িতে দেখিলেন 

এক স্থানে আছে, “অদ্য বেল পাঁচ ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস 

মহাশয় বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বন্থ মহাশয়ের 'বাটাতে তক্তসহ 

মিলিত হইবেন।” পরমহংস-নাঁমের বিমোহিনী শক্তি আবার তীহাঁকে 

বিচলিত করিল-_-তিনি দ্রুতপর্দবিক্ষেপে বলরাম-মন্দিরে উপনীত হইলেন। 

ঠাকুর তখন কীর্তনানন্দে হেলিয়া ছুলিয়।৷ নাচিতেছেন। সহসা তিনি 

সমাধিস্থ হইলে সকলে সাদরে পদধূলি লইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র এর্যাবৎ 

আপনাকে পৃথক রািয়াছিলেন; কিন্তু এখন ভাবিলেন, এই তো 
সুযোগ, এই সময়ে পদ্ধূলি লইলে ঠাকুর লক্ষ্য করিবেন না-_ন্ৃতরাৎ 

দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ দেখাইতে গিয়া ভক্তসমাজে লজ্জিত হইতেও 

হইবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য ! প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই দেবেন্দের পৃষ্টে 

হ্তস্থাপনপূর্বক ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিগৌ, কেমন আছ? 

এতদিন ওখানে ধাওনি কেন? আমি যে তোমার কথা। প্রায়ই ভাবি।” 

ধর! পড়িয়া লঙ্জাবনতবদনে মজুমদার মহাশয় জানাইলেন, “আজে, 
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তাল আছি। বড় অস্থুখ করেছিল, তাই যাওয়া ঘটে ওঠে নি।” ঠীকুর 

পুনরায় সন্নেহে বলিলেন, “এখন থেকে যেও, ওথানে যেও । কেমন, 

যাবে তো?” “আজ্ঞে, যাব বৈকি” বলিয়! দেবেন্ত্র 'চুপ করিলেন । 

ঠাকুর তাহাকে ভূলেন নাই, তিনি তীহাঁকে চাহেন। --তিনি তদবধি 

ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে ধাইতে লাগিলেন । 

মজুমদার মহাশয় একদিন শ্রীরামকুষ্ণকে বলিলেন, “আমার বড় ইচ্ছ' 
. আপনার কাছে মন্তর নিই।” ঠাকুর উত্তর দ্বিলেন,“কি করব বাপু, 

আমি তে কাউকে মন্তর দ্বিই ন11” ইহাতে ছুঃখিত হইলেও দেবেন্দ্র 
নিরাশ না হইয়া! স্যোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং অবিলম্বে একদিন 

গঙ্গান্নানান্তে শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং পুষ্প, মাল্য ও একটি 

ফুলের তোড়া হাতে লইয়া মন্ত্গ্রহণোদ্দেশ্তে উপস্থিত হইলেন। দেখিঙ্বা 

প্রীতিসহকারে ঠাকুর বলিলেন, “বেশ ফুল, বেশ মালা তো! যাঁও, 

ঠাকুরদের দিয়ে এস |” দেবেন্দ্র জানাইলেন, এই মালা. তাহারই জন্য ; 
ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়। বলিলেন, “ফুলে দেবতার ও 
বাবুদের অধিকার। তুমি আমায় কি ঠাওরাও?” বাধা-অসহিকুঃ 

দেবেন্দ্র অভিমানভরে কহিলেন, “এ ছুয়ের মধ্যে একটা মনে করেছি |” 

অমনি ঠাকুর ফুলের তোড়াটি হাতে লইয়া! বলিলেন, “আচ্ছা আমি একটি 

নিচ্ছি, বাকীগুলো৷ মায়ের ঘরে দিয়ে এস।” অগত্যা তাহাই হইল। 

কিন্তু মন্ত্র না পাইলেও তিনি তর্ধবধি কিছুকাল যখন তখন ঠাকুরের দর্শন 

পাইতে লাগিলেন_-পথ চলিতে ঠাকুর তাহার অগ্রগামী, গৃহে তিনি 
পার্থে দণ্ডায়মান, চলিতে-ফিরিতে সর্বদা তিনি রক্ষাকর্তা। 

দূক্ষিণেশ্বরে বালক-ভক্তগণকে ঠাকুরের সেবা করিতে দেখিরা 

দেবেজ্রের মনেও একদা অনুরূপ ইচ্ছার উদয় হইল। স্থযোগ পাইয়া 
তিনি একদিন ঠাকুরের শৌচে গমনকালে গাড়.-গামছ লইয়া পশ্চাতে 
চলিলেন। কিছু দুর যাইয়াই ঠাকুর পশ্চাতে ফিরিক্না! তাহাকে দেখিলেন 
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এবং জিব কাটিয়া বলিলেন, “এ! তুমি কেন নিয়ে এসেছ ? তোমার 

সঙ্গে যে আমার ও-ভাব নয়।” অভিমানী মজুমদার মহাশয় ভাবিলেন, 

“আমি কি এতই হীন যে, গীড়্-গামছা বইবারও অধিকারী নই?” 

অগত্যা গাড়, নামাইর়া! অপরাধীর স্তায় নিয়দৃষ্টিতে দাড়াইয়া! থাকিলেন 
এবং ঠাকুর দুরে চলিয়া গেলে পঞ্চবটীমুলে বসিয়া চিন্তার মগ্ন হইলেন। 
চিন্তা ধ্যানে পরিণত হুইয় তাহাকে নিস্পন্দ করিল-_বৃক্ষলতা, বাটী, গঙ্গা 
সব অন্তহিত, নিজের অস্তিত্বজ্ঞানও নাই। জ্ঞান হইলে দেখিলেন, ঠাকুর 

সম্মুখে দাড়াইয়। শ্িগ্ধ মধুর স্বরে বলিতেছেন, “দেখ, তোমায় কিছু করতে 
হবে না, তুমি সকাল বেলা আর সন্ধ্যে বেল! হাততালি দিয়ে হরিনাম 

করে! ; তা হলেই হবে। হরিনাম চৈতন্ঠদ্দেব প্রচার করেছিলেন-__বড় 
সিদ্ধ নাম । আর এখাঁনে আনাঁগোন। করলে সব হয়ে যাবে 1” 

আর একদিন ঠাকুর তাহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যা গা, তুমি যে 

এখানে আসছ যাচ্ছ, তা কি বুঝলে? কি হল?” চিন্তা! করিয়া 

দেবেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, “তা মশাই, এমন কিছু বিশেষ তো বুঝতে 

পারছি না; তবে ধর্মসন্বন্ধে, কি ঈশ্বরসন্বন্ধে জানবার জন্য আর কোথাও 

যেতে ইচ্ছা হয় না, আর মনটাঁও তেমন হাকপাক করে নী” 
ঠাকুর ছুই হাতের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন, 
“তুমি অনেক করেছ বটে ; কিন্ত খাপে খাপে লাগেনি । কি জান? 

বে ঘরের যে। 

পূর্ণ বিশ্বাস লহয়। দেবেক্্র তদবধি হরিনামজপে মন দিলেন। জপ 
তখন তাহার এমন অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, নিদ্রাবস্থায়ও মুখ হুইতে 
হরি হরি” ধ্বনি উঠিত। তখন জমিদারী সেরেস্তার কার্য পরিত্যাগ 

করায় সময়েরও অভাব ছিল ন1। অন্তর প্রবেশরহিত গৃহে তিনি আপন 

সাধনায় মগ্ন থাকিতেন--আহার সেখানেই পৌছাইয়া দিতে হইত। 

ধ্যানাবস্থায় তখন তাহার বিবিধ দর্শন হইত। একদিন শ্বেতবন্ত্রপরিহিতা 
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ও তিলকতূধিতা৷ কয়েকটি স্ত্রীলোক একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া 

চলিয়! গেল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “ওরা অবিগ্ভার সহচরী-_ তোমাক 

প্রণাম করে চলে গেল।” একদিন তাহার বোধ হইল, তাহার দেহ 

পৃথক হইয় পড়িয়া! আছে__তিনি দীড়া ইয়া উহা দেখিতেছেন। অকস্মাৎ 

কেমন ভয় হইল, “তবে কি দেহৃত্যাগ হইল ?” অমনি শরীর কম্পিত 

হইল--তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। দবীর্ঘ সাধনার ফলে এই 

সময়ে তাহার দেহে পুলকাদি সাত্বিক বিকার প্রকাশ পাইত, আর বাহ 

ব্যবহার উন্মাদপ্রায় হইয়াছিল-_বিষর়ীর সংস্পর্শ অসহ বোধ হইত, 

আত্মীয়ন্বজন কাঁলসপবৎ ও গৃহ অন্ধকৃপসদৃশ প্রতিভাত হইত। কিন্ত 

শুরুভ্রাতাঁদের প্রতি গ্রীতি বর্ধিত হইয়া! এমন হইল যে, তিনি তাহাদের 

বিচ্ছেদ সহ করিতে পাঁরিতেন না, কেহ আসিলে বলপূুর্বক দবীর্ঘক!ল 

ধরিয়। রাখিতেন। সব জানিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীপ্রীজগদম্বার নিকট 

প্রার্থনা করিলেন, “ম1, ওকে এত দিস না। আহা, ও ছাপোষা লোঁক' 

ওর মুখ চেয়ে অনেকগুলি রয়েছে ।” অনন্তর দেবেন্দ্রনাথের মন 

সহ্জাবস্থায় ফিরিল; সংসারপালনের জন্য তিনি ভ্রাতৃজামাতা যোগেশ- 

প্রকাশ বাবুর জমিদাঁরিতে কার্য গ্রহণ করিলেন । 

ইহার পর স্বয়ংকৃতার্থ দেবেন অপরকেও শ্রীরামক্ুষ্চচরণে টানিয়! 

আঁনিতে লাগিলেন । এইরূপে একদিন রামচন্ত্রের গৃহে ঠাকুরকে 

দর্শনান্তে গমনোগ্যত গিরিশবাবুকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিলেন । 

পাথুরিয়াঘাটা'র ঠাকুরবাটার এক যুবক তাহার প্রেরণীয় সন্ন্যাস অবলম্বন 

করিল। দেবেন্রেরই টানে তাহার মাতুল হরিশচন্ত্র মুস্ত্ধী এবং 

বীরভূমবাসী বিহারী নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 

হইলেন । ত্াহীরই কৃপায় অক্ষয় মাস্টার শ্রীরামকঞ্চচরণে আশ্রয় 

পাইলেন । ূ 

প্রীরামরুষ্চকে পরীক্ষার্থে দেবেন্্রবাবু একদিন তাঁহার অন্থুপস্থিতিকালে 
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তাহার বসিবার ছোট চৌকীর তোষকের কোণ তুলিয়া উহার তলায় 
একটি রূপার ছ-আনি রাখিয়া! দ্রিলেন। ঠাকুর ফিরিয়! আসিয়া বারংবার 

বসিতে চাহেন, কিন্তু বসিতে পারেন না; অগত্যা! দেবেজ্রের দ্দিকে 

তাকাইয় প্রশ্ন করিলেন, "হ্থীগণ, এমন হচ্ছে কেন? আমি বিছান। 

ছুঁতে পারছি না! কেন?” লজ্জায় ভ্রিয়মাঁণ দেবেন্দ্র স্বীয় অপরাধ স্বীকার 

করিলে ঠাকুর সহাস্তে বলিলেন, “কি, আমায় বিড়ে দ্বেখছ নাকি? তা 
বেশ, বেশ।” কাঞ্চনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঠাকুর তখনও ভক্তের নিকট 

কামিনীবিষয়ে পরীক্ষা দেন নাই। দৃক্ষিণেশ্বরে সমাগত দেবেন্দ্রকে তান 
একদিন বলিলেন যে, একজন মহিলার জন্ত তাহার মন কেমন 

করিতেছে--অনেক দিন তাহাকে দ্বেখেন নাই। তারপর রসগোল্লা 

আনাইয়৷ দেবেন্দ্রকে খাওয়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাইয় দিলেন যে, 
উক্ত মহিলাই উহা দিয়াছেন এবং তিনি ঠাকুরকে বড় ভালবাসেন। 

দেবেন্দের সন্দেহ জাগিয়াছিল ; তাই অনিচ্ছাক্রমেই ইহা গলাধঃকরণ 
করিলেন। অবশেষে ঠাকুর গাড়ি করিয়। উক্ত মহিলার গৃহে চলিলে 
দ্েবেন্ত্রও আমন্ত্রিত হইয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে ঠাকুর নারীমৃ্তি- 

দর্শনে “মা আনন্বময়ী” বলিয়। প্রণাম করেন, আর দেবেন্দ্রের গ] টিপিয়া 

জানাইয়। দেন, “আমি কারে ভাব নষ্ট করি ন11” ক্রমে স্লবলে 

শ্রীযুক্ত যছ মল্লিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর একাকী সটান অন্দরমহলে 
চলিয়। গেলেন। দেবেন্দ্রের সন্দেহ তখন চরমে উঠিয়াছে, আর এদিকে 

সঙ্গী মাস্টার মহাশর গান ধরিয়াছেন__ 

আমার গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে, 
গোর। বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, 

গোর কার ভাবেতে মাঁতোয়ার! (ভাব বুঝতে নারনুম রে)। 

ইতোমধ্যে ঠাকুরও বাহিরে আপিরা অসমাপ্ত গানের বাকী অংশ গাহিতে 

লাগিলেন । একটু পরেই ভিতর হইতে আহ্বান আসায় তিনি জলযোগ 
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করিতে .গেলেন। স্বপ্ন পরেই আহ্ত হইয়া দেবেদ্রাদিও ভিতরে 
প্রবেশপুর্বক দেখেন এক বৃদ্ধা বাৎসল্যভাবে আধ্চুতা হইয়া সজলনয়নে 
্রীরামকুষ্ণপার্শ্বে উপবেশনপুর্বক তাহাকে খাওয়াইতেছেন এবৎ ঠাকুরও 
পাঁচ বছরের ছেলের মতো! আলুথালু অবস্থায় বসিয়া আছেন । এই প্রকার 
্ব্গীর দৃশ্ঠ-দর্শনে দেবেন্দর্রের সন্দেহাকুল মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল এবং 
দুষ্ট মনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কিয়তক্ষণ জলযোগের কথা ভুলিয়া সেই 

বাৎসল্য-মাধূর্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন । দেবেন্দ্র পরে জানিলেন, 

এই ভক্তিমতী মহিল। যহুবাবুর মাসী । 
দেবেন্ত্র এই সময়ে যে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, উহ্বার খাতিরে তাহাকে 

বিদেশী পোশাক পরিয়! মধ্যে মধ্যে আদালতে যাইতে হইত ; ত্র বেশেই 
আদালতের নথিপত্র সহ তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়' 

শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিলেন ; কারণ তিনি জানিতেন 

যে, ঠাকুর আদালতের কালিমালিপ্ত দলিলপত্র পছন্দ করেন ন1। ঠাকুর 

কিন্তু তাহাকে ভিতরে ভাকিক্ী লইলেন এবং তাহার আপত্তি গ্রাহ্থ না 
করির! বলিলেন, “তোমাদের ওতে কোন দোষ হবে না, তুমি ভিতরে 

এস।” আর একদিন হঠাৎ গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির অনুরোধে অশুচি বস্ত্রেই 

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়! দেবেন্দ্র স্থির করিলেন যে, সেদিন ঠাকুরকে 
স্পর্শ করিবেন না? কিন্তু ঠাকুর তাহাকে আপন সন্নিকটে টানিয়৷ 

বসাইলেন। আর একদিন গরম মিহিদান! লইয়া! দক্ষিণেশ্বরে আসার 
সময় স্থানাভাববশতঃ দ্রেবেন্ত্রকে জনৈক দীর্ঘশবশ্র বিধ্মীর নিকট বসিতে 
হর এবং সে ব্যক্তি অনর্গল কথা৷ বলিতে থাকিলে দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, 
বক্তার মুখ হইতে অবিরাম থুৎকারবিন্দু নির্গত হইতেছে । অতএব 
সন্দেহ জন্মিল যে, হয়তো মিহিদানা অপবিত্র হইয়াছে । কাঁজেই 
দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া উহা! এক কোণে রাখিয়া! দিলেন । এদিকে ঠাঁকুর 
ক্ষুধাবশে খাগ্ভ অন্বেষণ করিতে করিতে উহা! দেখিয়া! আনন্দসহকারে 



দেবেন্দ্রনাথ মঙ্জুমদার ৩৪৫ 

খাইতে লাগিলেন | ভাবদৌঁষ, স্পর্শ দোষ ইতাদি সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন 

ঠাকুরের এরূপ আচরণদৃষ্টে স্বতই মনে হয়, “সত্যই তো, ভগবানও যদি 

ভক্তের ভাব ন' দেখিয়া আচারমাত্র দেখেন, তবে ছর্বল মানুষ চীড়ায় 

কোথায় ?” 

শ্ীরামকৃঞ্ণকে স্বগৃহে আনিয়। ভক্তগণ আমোদ-আহলাদ করেন দেখিয়। 

দেবেন্দ্রেরও একদিন অনুরূপ ইচ্ছা হইল । তাহার অবস্থা বিবেচন। করিয়! 
গিরিশচন্দ্র সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে চাহিলে দেবেন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত 

হইলেন ন1। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “গাড়িভাড়া ে অনেক 

লাগে, তোমার আয় তেমন নয় |” দ্বেবেন্দ্র হাসিয়া! বলিলেন, “তা হোক 

মশাই, খণং কৃত্বা ঘৃতৎ পিবেৎ।৮ বস্ততঃ সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎসহ 
আগত ভক্তবুন্দ দেবেন্দ্রের সেবা ও আতিথ্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। 
আহারকালে, দ্েবেন্দ্রের পরিবারবর্গের ভক্তিসন্দর্শনে ঠাকুর বিশেষ গ্লীত 

হইয়া দ্েবেন্দ্রকে বলিলেন, তিনি যেন একদিন সকলকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়। 
যান। সপরিবারে দেবেন্দ্র থাকালে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে দেবেজের 

মাতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জননীর স্তায় সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ 

দেবেন্্রজননীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত আলাপাস্তে 

্রীরা মকুষ্কসপ্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণ! লইয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহার কিছুদিন 
পরে ঠাকুর অঙ্গুলি দ্বারা দ্বেবেন্ত্রের জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দ্ৰিলে 
দেবেজ্রের বিশ্বাস জন্মিল যে, ঠাকুর তাহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন । 

বরাহনগর মঠপ্রতিষ্ঠার পর দেবেন্ত্রবাবু প্রায়ই তথায় যাইতেন! 
একদিন স্বামী বিবেকানন্দ ধরিয়] বসিলেন যে, তাহাকে সন্ন্যাসী হইতে 

হইবে । দ্রেবেন্ত্রবাবু যদিও জানাইলেন যে, ইহা? ঠাকুরের অনুমোদিত 
নহে, তথাপি স্বামীর্জী তাহাকে সন্যাসীর বেশে সাজাইল্নে। ইহাতে 

অন্তরের বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইয়! দেবেন্ত্রনাথকে এতই বিভোর করিল যে, 

তিনি সঙ্গী মাতুলকে জানাইলেন, আর “আমি বাড়ি যাব না।” মামা 
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অবপ্ত নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাহাকে গৃহে লইয়া আঁসিলেন ; কিন্ত 
সন্ন্যাসের সে ঘোর কাটিতে প্রায় একমাস লাগিল। 

দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই ভাবে বাহাজ্ঞান হারাইতেন । একদা গিরিশবাবুর 
বাড়িতে নারিকেলবৃক্ষের শাখা বায়ুভরে ছলিতেছে দেখিয়' তাহার প্রীকষ্চের 

শ্খিপুচ্ছচুড়ার কথা মনে পড়ায় তিনি কাষ্পুত্তলিকাবৎ নিষ্পন্দ হ্ইয়? 

গেলেন। জ্ঞান হইলে গিরিশচন্দ্র ভাবুক দেবেন্্রকে সাবপান করিয়! 
দিলেন, “দেখ, দেবেনবাবু, আমার এখানে ভাব-টাব করে না_ওতে 

আমার বড় ভয় করে।” আর একদিন সশিষ্য এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত 

আসিয়া বলিলেন, “সসীম মনের দ্বারা অসীম ভগবানের ধারণ! কিরূপে 

হইতে পারে?” প্রশ্নশ্রবণে দেবেন্দ্রনাথ মাকালীর ছবির দিকে একদুষ্টে 

নিরীক্ষণ করিতে করিতে বাহাজ্ঞান হারাইলেন । তাহার জ্ঞানলাভাস্তে 

পণ্ডিতের শিষ্য যখন আবার এ প্রশ্নের কথ! স্মরণ করাইস্ন। দিল, তখন 

পণ্ডিত কহিলেন, “বাপু, তোমার চেয়ে মুর্খ তো আর দেখিনি । চোখের 

সামনে দেখলে কি ক'রে মনের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণ! হ'ল__তবু আবার 
জিজ্ঞাসা করছ ?” 

আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় দেবেন্দ্রকে বড়ই বিব্রত থাকিতে 
হইত। তাই মিনার্ভ। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অন্থুরোধে ১৮৭৩ খ্রষ্টাবের 

প্রারস্তে তিনি তথায় ক্যাসিয়ারের পদ গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে 

দিনে জমিদারী সেরেন্তায় এবং রাত্রে থিয়েটারে কাজ চলিতে লাগিল । 

থিয়েটারের অনুরোধে তীাহাকে বহু উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীর সংস্পর্শে 

আসিতে হইত ; এমন কি, অনেক সময় নটাদ্দিগকে গৃহ হইতে ডাকিয়। 
আনিতে হইত। ইহার ফলে দেবেন্দ্র মনে কুচিন্তার উত্তব হইয়া ক্রমে 

উহা! আত্মগ্লানি ও অন্থশোচনার আকারে দেখা দিল। অতএব তিনি 
১৮৯৫-এর মার্চ মাসে ও কার্য পরিত্যাগপূর্বক ভক্তদের নিকট সাস্বনা? 
ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । অবশেষে নাগ মহাশয় বলিলেন, “কাজলের 
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ঘরে কাজ করতে গেলে গায়ে দাগ লাগেই ; তা ভয় কিসের? গুরু সঙ্গী 

আছেন, ধুয়ে নিবেন ।” এতদিনে দেবেন্দ্র সত্যকার আশ্বাসবাণী শুনিয়া 

শাস্ত হইলেন । ঠাকুরই তীহাকে রক্ষা করিলেন । পরে তিনি সকলকে 
বলিতে লাগিলেন, “লোকে আমার'জীবনের এই সময়কার ঘটনা জানতে 

পারলে বুঝতে পারবে যে, জীবনে একবার মন্দ কার্য করলে যে তাকে 

তগবানের পথ হতে জন্মের মতো বিচ্যুত হতে হবে তার কোন কারণ নাই। 
আমি সেই সময়ে কত গহিত কাজ করেছি, তথাপি দয়াময় ঠাকুর আমায় 

ত্যাগ করেননি ।” জীবনের এই অধ্যায়ের কথ গুনিয়! স্বামীজী 

বলিয়াছিলেন,(“একটান। উন্নতিই প্রকৃত মহত্বের পরিচায়ক নহে, 

্রত্যুত প্রতি পদস্থলনের পরে যে পুনরত্যুতান উহাই প্রকৃত মহত্ব টি 
১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্বে জমিদারির কার্য পরিত্যাগ করিয়। দেবেন্দ্র প্রায় এক 

বৎসর বেকার ছিলেন; এই সময়মধ্যে তাহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় 

পরিবারে অতঃপর রহিলেন তীহার সহধমিণী ও ভ্রাতৃজার। | নিদারুণ 

অর্থকৃচ্্ুতার মধ্যে চাকরিহীন থাক অসম্ভব জানিয়া' তিনি ১৮৯৬গ্রীষ্টাব্ের 

ঈই জুন তারিখে ইটালী অঞ্চলের মহেন্দ্রবাবুর জমিদারিতে চাকরি 
লইলেন ; বেতন ধার্য হইল মাসিক ২৫২। এই কর্মগ্রহণের প্রায় 
পাঁচ-ছয় মাঁস পরে তিনি সপরিবারে ইটালী ৩৩নং দেব লেনের বাটীতে 

আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 

কার্ষের অবসরকালে দেবেন্দ্রনাথ জমিদারবাবুদের পুপ্পোগ্ভানে নিভৃতে 

জপধ্যানে রত থাকিতেন ; কখনও ব। তিনি কেওড়াতলার শ্মশানে 

সাধন করিতেন ; কিন্তু তখনও প্রকাশ্তে আপনাকে সাধক বলির পরিচয় 

দিতেন না, কিবা শ্রীরামকৃঞ্জ-মহিমাঁও প্রচার করিতেন ন1; বরং তাহার 

আয়ের তুলনায় পোশাকের পারিপাঁট্যের আধিক্যদর্শনে লোকে মনে 

করিত, তিনি ঘোর বিষয়ী ও বিলাী। ইতোমধ্যে আচার্য বিবেকানন্দের 

বিজয়লাতের পর কলিকাতাবাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণপার্ধদগণের অন্বেষণে 
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ফিরিতেছে এবং তাহাদের নিকট যে গুপ্তধন আছে, তাহা আবিষ্কার 

করিয়া উহার অংশগ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছে । তাই মজুমদার মহাশয়েরও 
মনে হইল যে, তিনিও বখন শ্রীরামরুষটের পৃতসঙ্গে ধন্য হইয়াছেন, 
তখন শ্রীগুরুর মহিমাখ্যাপন তাহারও অবশ্ত কর্তব্য। এই ভাবেই 

মহেন্রবাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাত। উপেন্দ্রবাবুকে লইয়! শ্রীরামকষ্ণপ্রসঙ্গ আরম্ভ 

হইল। উপেন্তর শৈশবে পরমহংসদেবকে কয়েকবার দেখিয়াছিলেন ) 

স্থুতরাৎ দেবেন্দ্রবাবুকে পাইয়া সেই-সব স্থৃতি পুনকও্জীবিত করিতে ও 
অতৃপ্ত আকাজ্ষ। মিটাইতে অগ্রসর হইলেন। ইহাই দেবেন্ডের 

প্রচারকার্ষের আরম্ভ । ধীরে ধীরে তিনি তাহার বাটার পার্স্থ 
হুর্গীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চালাঘরে সমাগত লোকদিগকে লইয়! 

সদ্গ্রন্থপাঠ ও ভগবত্প্রসঙ্গ আরস্ত করিলেন। এই প্রকারে তিন-টারি 

বৎসর কাটিয়! গেল । 
তখনও মজুমদার মহাশয় আচার্ষের আসন গ্রহণ করেন নাই; সে 

স্থযোগও শীম্ইই আসিল। একদিন মহেন্রবাবুর্ জ্য্টপুত্র স্থুরেন্্রৰাবুর 
বিশেষ অন্থুরোধে তিনি অনিচ্ছাসত্বেও উপরের বৈঠকথানায এক 

সন্ন্যাসীর মুখে শ্তামাসঙ্গীত শুনিতে যাইয়া! ভাবে এতই বিভোর হইলেন 

যে, আত্মসধবরণে অসমর্থ হইয়া সভামধ্যে উঠিয়া ধড়াইলেন ; সেদ্দিন 
হইতে ইটালী অঞ্চলে তিনি সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে 

লাগিলেন এবং ক্রমে অনেকে তাহাকে গুরুপদে বরণ করিল । 

প্রাপ্তক্ত ঘটনার অন্ন পরে (১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯ ) দেবেন্দ্রবাবুর 

সহ্ধর্সিণী দেহত্যাগ করিলে তাহার জ্যোষ্ঠা ভগিনী আসিয়া! তাহার গৃহে 

বাস করিতে লাগিলেন । ১৯০৫-এর শেষভাগে ইহারও দেহাস্ত হয়। 

এই কয় বৎসরের মধ্যেই দেবেন্ত্রনাথের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হুইয়! গিয়াছে । 

হেমচন্দ্র নামক এ অঞ্চলের এক যুবক তাহার অনুরাগী ভক্ত হইয়া শ্বীয় 

'আবাসবাটী ৪৩নং দেব লেনে কীর্তনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । 
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নিদিষ্ট গৃহে শ্রীরামরুঞ্জের প্রতিক্কৃতি রাখিয়া ভক্তগণ ১৯০০ খ্রীষ্টাঝের 

৬ই-মে সন্ধ্যার সময় মহা'নন্দে নিয়মিত কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন । 
ইহাই বর্তমান ্ট্রীশ্রীরামকঞ্চ অর্চনালয়ের” প্রতিষ্ঠার দ্িন। এইরূপে 
প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রবাব্ ভর্তবুন্দসঙ্গে যোগদ্বানপুবক কীর্তন এবং 

সুমধুর গল্প ও সরস উপদেশাবলীতে সকলের মন হরণ করিতে লাগিলেন । 

অচিরেই তাহার উপলব্ধি হইল যে, উপস্থিত ভক্তদের উপযুক্ত সঙ্গীত 
অতীব বিরল; ত্তএব স্ুুনিপুণ লেখনি-অবলম্বনে গন্ভীরভাবপুর্ণ 
শ্রীরামরুষ্ণ-সঙ্গীত রচনায় অগ্রসর হইলেন । এই-সকল গান পরে 

“দেেবগীতি” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । 

তিটালীর অর্চনালয়* অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোঠীর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিল । স্বামী সারদানন্দ একসময়ে প্রায় দুই মাস কাল প্রতি 

শনিবারে সেখানে শান্ত্রপাগদি করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দেরও 

তথায় শুভাগমন হইয়াছিল ( ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১)। ব্রহ্গানন্ব, 
প্রেমানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীদের এবং গিরিশবাবু ও মাস্টার 

মহাশয় প্রভৃতি বিশিষ্ট তক্তদেরও প্রায়শঃ আগমন হইত। স্বামী 

অখগ্ডানন্দের সারগাছি আশ্রমের জন্য দেবেন্দ্রবাবু নিয়মিতভাবে অর্থসংগ্রহ 

করিতেন । আর বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিল তাহার এক অপূর্ব সৌহাস্ভ। 
গোগীভাবে বিভোর মজুমদার মহাশয়কে স্বামীজী অনেক সময় “সথী' 
বলিয়। সাম্বোধন করিতেন ; আর তীহার নৃত্যদর্শনের আকাঙ্ষা। জাগিলেই 

গান ধরিতেন £ 

“আমি মথুরা-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে 

খুঁজিব যোগিনী হয়ে।” ইত্যাদি 
অমনি দেবেন্ত্রের পদদ্বয় নৃত্যচঞ্চল হইয়! উঠিত। কিন্তু স্বামীজী অধিক 
ভাবপ্রবণতা৷ পছন্দ করিতেন ন1 ; তাই স্নায়ুমগ্ুলী দৃঢ়করণার্থে তাহাকে 
আমিষাহাঁরের পরামর্শ দ্রিতেন। দেবেন্দ্র আজীবন নিরামিষাঁশী হইলেও 



৩৫০ শ্রীবামকৃষ*ভক্তমালিকা' 

স্বামীজীর এই কথাকে আদেশরূপে গ্রহণপুর্বক মত্স্তাহার আরম্ভ করেন; 
কিন্তু মাংসভোজন তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। 

১৯০১ খ্রীষ্টাব্ধের ৭ই মে অর্চনালয়ে প্রথম শ্রীরামরুঞ্চ-মহবোৎসব হয়। 

তদ্বধি প্রতিবৎসরই উহ] হইয়া আসিতেছে । পর বৎসর ফেব্রুয়ারি 
মাসে অর্চনালয়ে বর্তমান ৩৯নং দেব লেনের বাঁটাটি ভাঁড় কর! হইলে 

দেবেক্্রবাবু উহাতে উঠিয়া! আসিলেন। এ বসরই দোলের সময় হইতে 
সেখানে ঠাকুরের নিত্যপুজ1 ও ভোগরাগাদি আরম্ভ হয়। ১৯০৪ শ্রীষ্টাবে 
হেমচন্দ্র ঠাকুরকে রথে বসাইয়া আনন্দোৎসবের পরিকল্পনা করিলেন । 

তদনুসারে স্থুসজ্জিত বালকদ্বিগকে দেবেন্দ্র-বিরচিত একটি গান শিখাইয়া 
দেওয়া হইল। যথাসময়ে শ্রীস্রীমা উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়! 

রথপুরোবততী নৃত্যপরায়ণ বালকগণের মুখে গান শুনিলেন__ 
“এল তোর হুষ্, ছেলে, তুষ্ট, করে নে মা কোলে । 

যাব আর কার কাছে মা? বাঁবা নিঘয় গেছেন ফেলে ! 

বেড়াই বলে যেথা সেথা, মা বুঝি তাই কস্নে কথা, 
শুনি নাই এমন কথা-_নাই ব্যথা কুপুত্র মলে !” 

শ্ীশ্রীমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বালকমুখে দেবেন্ত্র স্বীয় আতি 

তাহারই শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন। তিনি পূর্বে তাহার সম্মুখে 
ঘোমটা! খুলিয়! কথা বলিতেন না; আজ কিন্তু উহার ব্যতিক্রম হইল-_ 
তিনি দেবেন্দ্রকে সম্মুখে ডাকাইয়! প্রাণ খুলিয়া আশীবাদ করিলেন । 

দেবেন্দ্রবাবুর প্রেরণায় অনেক যুবক এঁ সময়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় 

নিরত হইতেন। তাহাদেরই মধ্যে শ্রীযুত নফরচন্দ্র কু একদিন এ 
অঞ্চলের ঢাক নর্র্মা-পরিষারে নিযুক্ত মরণাপন্ন হুইটি ধাঙ্গর বালককে 

বাচাইবার জন্য নর্দমমার ভিতর ঝাঁপাইয়। পড়িলেন ; ফলে তাহারও মৃত্যু 
হইল। অতঃপর দেবেন্ত্রধাবু সভাসমিতির সাহায্যে গাহার স্থৃতিরক্ষা। ও 

পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাইলেন । 



দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৫১ 

শেষ বয়সে মজুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্থাস্থ্যোদ্ধারের 

জন্য ১৯০৬-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি পুরীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন । 

১৯০৭ অবে তিনি মীরাটে গমন করিলে তাহার গুণমুগ্ধ অনেক সন্তান্ত 

ব্যক্তি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে হুষীকেশাদি-দর্শনান্তে পর বৎসর 

জানুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন । অতঃপর ভক্তগণ 

তাহাকে দুর্বল শরীরে পরের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্ত তাহার 

সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের স্কদ্ধে তুলিয়া লইলেন। তদবধি তিনি 
শুধু ভগবতপ্রসঙ্গ লইয়াই রহিলেন। ১৯৮ অব্দেও তিনি মীরাটে 
গিয়াছিলেন। সেখানে শীতলচন্ত্র মিত্র নামক এক ভক্তের মাত] গীড়িতা 

হইলে দরিদ্র শীতলচন্ত্র তাঁবিয় আকুল হইলেন যে, মায়ের সেব! ও চাকরী 
কিরূপে একসঙ্গে চলিবে । সব শুনি দ্বেবেন্ত্রনাণ সেবাকার্ষ স্বহস্তে 

গ্রহণ করিলেন । কিন্তু শীতপ্রধান স্থানে বারংবার বাহিরে যাতায়াতের 

ফলে অচিরেই স্বয়ং অসুস্থ হইয়! শয্যাগ্রহণ করিলেন । ডাক্তার বলিলেন, 
ডবল নিউমোনিয়া, প্রাণসংশয় । যাহা হইক, ভক্তের যত্বে ও ভগবানের 

কৃপায় এ যাত্র। রক্ষা পাইয়া! তিনি পর বৎসর মার্চ মাসে কলিকাতায় 
ফিরিলেন। 

কলিকাতায় স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া! অবনতিই হইতে লাগিল । 

অথচ ভক্তসমাগম ও উপদেশদান বাঁড়িয়াই চলিল। ইহার প্রতিকারকল্পে 
তিনি বিভিন্ন সময়ে ভবানীপুর, হেতমপুর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে 
গিয়াছিলেন। এই সময়ে ভক্তগণ স্থির করেন যে, অর্চনালয়ের বাটা 

অস্বাস্থ্যকর ; অতএব উপযুক্ত স্থানে বাড়ি ক্রয় করিবেন। বাটা নির্বাচিত 

হইয়া বায়না পর্যস্ত হইয়া গেল; কিন্তু দেবেন্ত্রনাথ বলিলেন যে, বহু 

মহাপুরুষের স্থৃতিজড়িত ও ভীর্থাভৃত বর্তমান বাটা তিনি ত্যাগ 
করিবেন না। সুতরাৎ সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়। গেল । 

ক্রমে ১৯১১ শ্রীষ্টা্ৰ আলিল। মজুমদার মহাশয়ের বয়/ক্রম তখন 



৩৫২ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

৬৮ বৎসর । তাহার শরীর তিল তিল করিয়। ক্ষয় হইতেছে, দেহে দূর্বলতা 

আছে, তদুপরি শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ও সায়েটিকার যন্ত্রণা, অথচ বল ব্যক্তির 

তায় তিনি তখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভক্তদ্িগকে উপদেশ দিতেছেন। 
এপ্রিল মাসে গুড ফ্রাইডের ছুটিতে মহাসমারোহে তাহার জীবনের 

শেষ শ্রীরামকৃষ্টোৎসব হইয়া গেল। দেবেন্দ্রবাবু পূর্বসংস্কারানুযায়ী 
নৃত্যুগীতে পুর্ণোৎ্সাহে যোগ দিলেন এবং সমাগত হিন্দু, মুসলমান, 
্রষ্টান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের গুণগ্রাহীদ্িগকে উৎসবানন্দে মাঁতাইলেন । 

কিন্ত অচিরেই তিনি বুঝিলেন যে, আর অধিক দিন তিনি খাঁকিবেন 
না__ভক্তদিগকে তাহ জানাইয়াও রাখিলেন। অনস্তর ২৭শে আশ্বিন, 

শনিবার, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৪ই অক্টোবব ১৯১১ ) বেল। ১টা ৫৫ মিনিটে 

অশ্র-পুলক-কম্পমধ্যে শ্রীরামরুঞ্জনাম শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বাঞিংত 

লোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন । 



সুরেশচন্দ্র দত্ত 

শ্রীরামকৃষ্চের লীলাকালে ধাহার। তাহার উপদেশমধ্যে একটা৷ শাশ্বত 

সৌন্দর্য ও অযৃতরসের আস্বাদ্লাভে স্বয়ং কুতার্থ হইয়! সর্বসাধারণের 

উপকারার্থে উহা প্রকাশপুর্বক শ্রীরামরুষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী ও হিন্দুসমাজের 

কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ্র দত্ত সেই অগ্রণীবৃন্দের 

অন্ততম । আবার গৃহস্থ হইয়াও যাহার! অমায়িকতা, সত্যবাদি তা, 
ম্তায়পরায়ণতা, স্বাবলম্বন, সরলতা প্রভৃতি সাঁধূচিত গুণরাশি নিজ জীবনে 

প্রকটনপূর্বক সেই উপদেশলাভের সার্থকত। দেখাইয়াছিলেন, সুরেশবাবু 
তাহাদেরও মধ্যে অতি উচ্চাসনের অধিকারী । 

তিনি ১৮৫০ শ্রীষ্টীর্ষে কলিকাতার অন্তঃপাতী হাটখোলার প্রসিদ্ধ 

দবত্তবধশে জন্মগ্রহণ করেন । “পরমহংস রামকুষ্জের উক্তি+, সাধকসহচর*, 

নারদস্ত্র” (বা “ভক্তিজিজ্ঞাসা” ), শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাঁলোচনা', “বেদ ও 

বাইবেল”, “ভগবান শ্রীরামরুষ্চ ও ব্রাহ্মসমাঁজ”, "শ্রীরামকঞ্চলীলামূত?, 

কাজের লোক প্রভৃতি পুস্তকের সংগ্রাহক বা রচক্সিতারপে তিনি 

খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ৷ প্রথম পুস্তকথানি এখনও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গে 

সাদরে পঠিত হইয়া থাকে । গ্রন্থখানির প্রথম ভাগ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবের 

ডিসেম্বর মাসে “পরমহতস রামকৃষ্ণের উক্তি নামে প্রকাশিত হয় এবং 

১৮৮৬ খ্রীষ্টাবে উহার দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হয় । পরে ১২৯৭ সালে উহা 

'পরমহৎস শ্রীমদ্ রামরুষ্ণের উপদেশ” নামে ছুই ভাগে পরিবধিতাকারে 
বাহির হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবে শ্রীরামরুষ্জের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ ছয় খণ্ডে 

প্রকাশিত হর; তখন উহার প্রতিখণ্ডে একশতটি উপদেশ ছিল । এই 

কারষে শ্রীরামকূষ্ণের অন্যতম ভক্ত শ্রীযুক্ত হরমোহন মিত্রের অদম্য উত্সাহ 

ও সহায়তা ছিল এবং তিনিই ছিলেন গ্রন্থের প্রকাশক । প্রতি সংস্করণ 
ন্ট 
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নিঃশেষিত হইয়া গেলে তিনি আরও নূতন উপদেশ-সংযোজনের জন্য 
স্ুরেশবাবুকে অনুরোধ করিতেন ও গ্রন্থের আয্তনবুদ্ধি ন! হওয়! পর্যস্ত 

মুদ্রণকার্ধে অগ্রসর হইতেন না। ইহার ফলে নূতন সংস্করণপ্রকাশে 
বিলম্ব হইয়া যাইত। চতুর্থ সংস্করণের সময় অধিক বাধা ঘটিল এই যে, 
হবমোহনকে ঠাকুর স্বধামে টানিয়া লইলেন। সুতরাং নবকলেবর লইয়া 
্রন্থখানি ১৩১৫ সালের পূর্বে জনসমাজে উপস্থিত হইভে পারে নাই। 
অতঃপর ১৯১২ শ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর রাত্রে ৬২ বৎসর বয়সে স্বুরেশচন্দ্রও 

বাঞ্চিত লোকে প্রয়াণ করিলেন । বর্তমানে 'শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের উপদেশ? 

নামে এ গ্রন্থথানি একখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এবং উহ্থাতে 

পরমহংসদেবের জীবনী ও ৯৫০টি উপদেশ আছে। গ্রন্থথানির প্রারস্তে 
প্রদত্ত “প্রকাশকের নিবেদন”-পাঠে জানা যায় যে, স্থরেশবাবু সমস্ত 

উপদেশ স্বকর্ণে না শুনিলেও নির্ভরযোগ্য ভক্তগণের নিকট হইতে উহা 
সংগ্রহ করিয়াছেন । সুতরাং ইহার প্রামাণ্য অবিসংবাদিত ! 

স্ুরেশবাবু সম্ভবতঃ ১৮৮২-৮৩ শ্রীষ্টাব্বের কোনও একসময়ে নাগ 

মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইয়! শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাতকারলাভ 

করেন। এই ঘটনা ও নাগ মহাশয়ের সহিত স্রেশের সৌহাঁদের্টর কথা 

আমর] নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । স্থরেশ নাণ মহাশয়কে 

“মামা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া 

সাকারে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন ; স্থৃতরাৎ “মামার সহিত তীহার প্রায়ই 
তুমুল তর্ক হইত। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিনে আগত স্থরেশবাবু মন্দিরের 

দেবধেবীকে প্রণাম করেন নাই। পরে একাকী বা নাগ মহাশয়ের 

সহিত তিনি অনেকবার তথায় গিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় তাহাকে 

ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইতে বলিয়াছিলেন। ন্ুরেশবাবুর উহাতে 

বিশ্বাস ন] থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণের মত জানিবার জন্ত উভয়ে তৎসমীপে 

উপস্থিত হইলে তিনি সুরেশকে দীক্ষার প্রয়োজন বুঝাইয়। দিয়াছিলেন। 
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কিন্ত ব্রাহ্মসংস্কারাপন্ন স্থুরেশ জানাইলেন, “আমার তে? মন্ত্রে বা ঈশ্বরীয় 

বূপে বিশ্বাস নেই ।” তখন শ্রীরামরষ্জ বলিলেন, “তবে তোমার এখন 

দীক্ষার দরকার নেই । পরে তুমি এরর প্রয়োজন বুঝবে ; সময়ে তোমার 

পাক্ষা হবে।” 

ইহার পরে যখন তাহার মনে দীক্ষার আগ্রহ জাগিল, তখন তিনি 

কোয়েটার ইংরেজ সরকারের সমরবিভাগে মাসিক দুইশত টাক বেতনে 

চাকরি করেন। তখন (১৮৮৫ খ্রীঃ) আফগান যুদ্ধ চলিতেছে এবং 

সরকার এজন্য অকাতরে অর্থবায় করিতেছেন । যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার 
মধ্যে দ্রুত কার্ষসম্পাদনের জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে হয় বলিয়। 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা অপিত হয়; বহু বিষয়ে 

তাহাদের মঞ্জুরী থাকিলেই আয় ব্যয়াদির যাথাথ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে না। 
এই সুযোগে অসাধৃতাবৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। স্ুরেশবাবুর 

উধ্বতন জনৈক কর্মচারীও এই প্রলোভনের বশবতী" হইয়া কিঞ্চিৎ 

অর্থ আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং লভ্যাংশের এক তৃতীয়াংশ 
স্থবেশচন্দ্রকে দিবাব প্রতিশ্রুতিতে তাহার সাহাষা চাহিলেন। স্তুরেশবাবু 

উহ? অস্বীকার করিলে কর্ণচারী ভয় দেখাইলেন বে, অবাধ্যতাদ্ির 

অভিযোগ আনিয়া তিনি তাহাকে সামরিক আইন অন্ুযায়ী বন্দী 
করিবেন অথবা বলপুর্বক স্বকার্ধ সিদ্ধ করাইবেন। স্থুরেশবাখু তখন 
টাঁকরিত্যাঁগে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু কর্মচারী জানাইলেন যে, যুদ্ধের 
প্রয়োজনে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না| নিকপার স্থরেশবাবু 
৬খন এক সহৃদ্রয় ইৎরেজ ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া সবিশেষ বুঝাই! 
বলিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোক তাহার সততায় মুগ্ধ হইয়! সাঁটিফিকেট 

লিপির! দ্রিলেন ষে, সুরেশচন্দ্র সমরবিভাগের কার্ষের অনুপযুক্ত । এইরূপে 
অব্যাহতি পাইলেও তাহার স্থলে নূতন লোক ন। আস' পধস্ত আরও 

কিছুদিন তাহাকে যমযন্ত্রণা। ভোগ করিতে হইল । 
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মুক্তি পাইয়া! স্ুরেশচন্দ্র কলিকাতায় চলিলেন ; কিন্তু তাহার সম্বল 

তখন মাত্র কুড়ি টাকী। কাশীতে পৌছিবার পরেই গ্র সামান্ত অর্থ 

নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি অতঃপর পদব্রজে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর 

হইলেন | পথে তিনি অযাচিত অন্নে উদ্রপুতি করিতেন এবং বিশ্রামস্থলে 
পথের সহায় গীতা্খানি খুলিয়া অধায়ন করিতেন। এইভাবে 

তাগলপুরে উপনীত হইলে জনৈক সদাঁশয় ব্যক্তি তাহাকে কলিকাত' 

অবধি একখানি টিকেট কিনিয়া দিলেন । বাড়িতে যখন তিনি আসিদলন 

তখন তিনি নিঃস্ব, আর ভ্রাতার মাসিক আয় মাত্র পঁচিশ টাক1। 

স্থরেশবাবুর পোষ্য তখন তাহার স্ত্রী এবং একটি কন্ঠা। ইহাদের 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত তিনি কুলি সাজিয়া কলিকাঁতার রাস্তায় আত্মীয়দের 

অজ্ঞাতসারে আনু ফেরি করিয়া দৈনিক সাত-আট আনা গৃহে আনিতে 

লাগিযলন । এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে তিনি মাসিক বাট 
টাকা বেতনে একটি চাকরি পাইলেন। ঈশ্বরভাবে ভাবিত অনাড়ম্বর 

জীবনেই তিনি আনন্দ পাইতেন ; অতএব অল্প আয়ই তাহার পক্ষে যথেষ্ট 

হইল। স্বত্ধে তুষ্ট থাকিয়া তিনি ধর্সকর্মে অধিকতর মন দিলেন এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটও যাতায়াত আরম্ভ করিলেন । ঠাকুর তখন অসুস্থ 

হইয়া কাশীপুরে আছেন । অতএব স্ুরেশের মনে এখন দীক্ষার তীব্র 
আকাক্ষা জাগিলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি উহার সম্ভাবন! 

দেখিলেন না। বস্ততঃ তাহার ইচ্ছ' অপূর্ণ রাখিয়াই ঠাকুর স্বধামে প্রয়াণ 
করিলেন । 

স্থরেশের অন্তর তখন অন্ুতাঁপানলে দগ্ধ হইতেছে । নিশীথে তিনি 

ভাগীরথী-তীরে যাইয়। ব্যাকুল প্রার্থনা জানান, অথবা একাকী কাদিয়] 
বুক ভাসান। মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নিরাকারশ্দী হইলেও ভু 

ছিলেন । ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বেও তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন 
এবং গঙ্গাতীরে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া! উপাঁসনাদি করিতেন । অধুনা 
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শ্রীরামরুষ্ণ ও নাগ মহাশয়ের পৃত সঙ্গে সাকারোপাসনা ও দীক্ষাদির 
প্রয়োজনবোধ তাহার হৃদয়ে উদিত হওয়ায় পুর্বসঞ্চিত ভক্তিসংস্কার এ 
নবভাবগুলিকে অচিরে পরিপুষ্ট করিয়৷ তুলিল। এইরূপ অশাস্তচিত্তে 

শয়ন করিয়া! এক রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্রযোগে দেখিলেন, পরমহৎসদেব 
গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । কি হইতেছে 
বুঝিবার পূর্বেই বিস্মিত স্থুরেশচন্দ্রকে অধিকমাত্রায় বিস্মিত করিয়া! ঠাকুর 

মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দীক্ষা দিলেন । শ্রদ্ধাভক্তিপুর্ণ-হদয়ে স্ুরেশবাবু অবনত- 
মন্তকে প্রণামান্তে তাহার পাদস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু ঠাকুরকে 

আর দেখিতে পাইলেন না । ভোরের স্বপ্ন, বিশেষতঃ দেবস্বপ্র মিথ্যা 
হয় না; অতএব তাহার বুঝিতে বাকী রহিল ন1 যে, শীরামকৃষ্ণের প্রকট- 

লীলা সমাপ্ত হইলেও তাহার নিত্যলীলার আরম্ভ মাত্র; কারণ তিনি 

যুগাবতার। ইহার পর লব্ষমন্ত্রাবলম্বনে তিনি সাধনায় অধিকতর মগ্ন 

হইলেন । 

স্থরেশবাবুর পরবর্তী জীবনও লোভশৃল্টতা ও তক্তিপরারণতায় 
5বপুর ৷ স্বাধীনচেতা তাহাকে প্রায়ই সততারক্ষার জন্ত বেকার সাজিতে 

হইত। একবার কলিকাতায় এ্ররূপ কর্মবিহীন অবস্থার কালে লিপ টন 
কোম্পানি ঘোষণা করেন যে, চায়ের সম্বন্ধে যিনি ইংরেজীতে সবৌত্তম 

প্রবন্ধ লিখিবেন, তাহাকে ৫০০২ টাক? পুরস্কার দেওয়! হইবে । স্ুরেশবাবু 
যে প্রবন্ধ লিখিলেন লগ্ডনের বড় সাহেব উহাকে সর্বোত্তম বলিয়া! গ্রহণ 

করিলেন এবং তাহাকে ২৫০২ টাঁক বেতনে চাকরিতে ভি করিতে 

আদেশ দ্বিলেন। তিনি চাকরি পাইলেন। কিন্তু কলিকাতার এক 

সাহেব চায়ের মিশ্রণে অসাধৃতাঁর পরামর্শ দেওয়ায় তিনি সে কাজ 

পরিত্যাগ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত শরৎচ্ন্ত্র চক্রবর্তা মহাশয় স্বামীজীর নিকট দীক্ষালাভের পর 
একদিন মঠে ঠাকুরকে ভোগ দিতে চাহিলেন । কিন্তু স্বামীজী এই বলিয়' 
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নিষেধ করিলেন যে, কলিকাতা হইতে জিনিসপত্র আনিয়া সময়মত ভোগ 
দেওয়া, তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। স্থুরেশবাবু এই সৎবাদদ পাইরা 

শরতবাবুকে আথ্বাস দিলেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা করিয়! দিবেন । পরদিন 

ভোররাত্রি চারিটার সময় শরৎবাবুকে লইয়! তিনি নূতন বাজারে উপস্থিত 
হইলেন এবং পরিচিত লোকদের নিকট হইতে সমস্ত সংগ্রহান্তে প্রত্যুষে 

শরতবাবুকে একথানি গাড়ি করিয়া আলমবাজার মঠে পাঠাইয়া দিলেন । 
সুরেশবাবুকে গাড়িতে উঠিতে অন্থুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, “ন হে, 

আমি দই হাতে করে হেঁটে যাব; না হলে গাড়ির ঝাকুনিতে চলকাবে। 

ঠাকুবের ভোগে লাগবে কিনা!” শসুষোঁদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শরতবাঁবুকে 

মঠে উপস্থিত এবং ঠাঁকুব যে-সব জিনিস পছন্দ করিতেন সেই সবই 

আসিয়াছে দেখির়াই স্বামীজী সবিস্ময়ে বলিলেন, “এ নিশ্চয়ই তোর কাজ 
নয়। কে বাজাব করেছে বল তো?” শরত্বাবু সুরেশবাবুর নাম 

করিলেন । স্বামীজী বলিলেন, “তাকে আনলি নাঁ যে?” শরৎবাবু কারণ 

বলিলে স্বামীজীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল, আর তিনি আবেগভবে 
বলিলেন, “দেখলি, ঠাকুর যাদের ছুঁয়েছেন, তারা সোন। হয়ে গেছে ।” 

সুরেশবাবুর এই গুণাবলী লক্ষ্য করিয়াই ১৩১৯ সালের পৌষ মাঁসেব 
উদ্বোধনে” লিখিত হইয়াছে__“সাধু দুর্গীচরণ নাগ মহাশয় পঠন্দশী হইতে 
স্থরেশবাবুকে প্রিয় সহচরবপে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বহুকাল পর্যস্ত 
বিশেষভাবে জানিবাব অবসর পাইয়াছিলেন এবং আমাদের জনৈক বন্ধুর 

নিকটে স্থরেশবাবুর সম্বন্ধে একসময় বলিয়াছিলেন যে,নিজ চরিত্র একেবারে 

সাদ] (বিশুদ্ধ) রাখিতে তিনি সুরেশেব হ্যায় বিরল ব্যক্তিকে দ্েখিয়াছেন । 

নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইলেও ম্থরেশবাবু আপন শ্বাভাবিক আভিজাও 
ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় সর্বদ1 প্রদান করিয়াছেন ।..'শ্রীরামরুক্চের 

পবিত্র সঙ্গগুণে স্থুরেশবাব্র ভগবল্লাভেচ্ছ। ও সাধনান্ুরাগ উত্তরকালে এত 

পরিবর্ধিত হৃষ্টয়া উঠে যে, তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নিজ পরিবারবর্গের 
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জন্য কয়েক মাসের অনের সংস্থান করিয়। দিয়া সংসারের সকল কাধ 

হইতে অবসরগ্রহণপূর্বক নির্জনে ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত করিতেন । 
চাকরী নাই, গৃহে অন্নের স্স্থান নাই, পাগল হইল ভাবিয়া আত্মীরবর্গ 

নিরন্তর তাড়না করিতেছে ; অথচ হষ্টচিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্র 

করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত মনে বসিয়। আছেন-_এরূপভাবে কাঁল কাটাই্তে 9 

আমর! সুরেশবাবুকে অনেক দ্বিন দেখিয়াছি। '-ঈশ্ববে নির্ভবশীল 

কর্মদক্ষ স্থরেশবাবু ঈশ্বরারাধনায় কিছুকাল কাটাইবার জন্ত অনেকবার 

স্বেচ্ছায় টাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন ) পরে এ কালের অবসানে পরিবার- 

বর্গেব অভাব দেখিয়া পুনরায় স্বশ্নদিনেই অন্ত চাকুরী জুটাইয়৷ লইয়াচ্ছেন। 
প্রর্ূপে মোট? ভাত-কাপড়মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিয়। কাম-কাঞ্চনময় সংসাবের 

সাদরাহ্বান সবদা উপেক্ষা করিয়া এই গৃহী-উদ্বাসীন নিজ জীবনের গতি 

সর্বদ1! ঈশ্বরাঁভিমুখে রাখিরাছিলেন । লোকনয়নের অন্তরালে অন্ষ্ঠিত 

তাহাঁর এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন সাধনানুরাগ আজ সফলীকৃত হইয়া তাহাকে 

দিবাধামে পৌছাইরা দিয়াছে এবৎ নির্ভরশীল ভক্তি-বিশ্বাস-সমন্বিত নিষ্কাম 

কম্নজীবনেব একটি জলস্ত ছবি আমাদেব হ্যায় সাধারণ মানবের জঙগ্য 

ইহলোকে বাখিয়! দরিয়া আমাদিশকে ও ধন্য করির়ছে 1” 



অক্ষয়কুমার গেম 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বাকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার পিতার নাম হলধর সেন এবং মাতার নাম বিধুমুখী। 
তিনি দ্বইবার দাঁরপরিগ্রহ করেন। তাহার প্রথম বিবাহ হয় ইন্দাসের 
নিকটবর্তী রোলগোপালনগরে । এই পত্রী পনর বৎসর বয়সে অপুত্রক 

অবস্থায় দেহত্যাগ করেন । বাঁকুড়ার নিকটবর্তী সুধীষ্ঠ। গ্রামে তিনি 

দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন । এই পক্ষে তাহা'র ছুই পুত্র ও এক কন্তা ছিল। 

পুঁথি'পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 

সেনকে শ্তামপুকুরে শীকচুন্নী মাস্টার” আখ্যা দেন__ 

“জনে জনে আখ্যা দিল! নরেন্্র এখানে | 

সৌভাগ্যবিদিত হৈনু শীকচুন্নী নামে |৮ 

তাহার বর্ণ ছিল ঘনকৃষ্জ এবং শরীর রুগ্ন ও মধ্যমাক্কৃতি-_-সমস্ত মিলিয়া 

পরার কদাকার বলিলেই হয়। স্বামীজী সম্ভবতঃ এইজন্তই রহস্তপূর্বক 

তাহাকে এই নাম দিয়াছিলেন। কলিকাতায় ঠাকুরদের বাড়িতে 
বাঁলক্দিগকে পড়াইতেন বলিয়া তাহার অপর নাম ছিল “অক্ষয় মাস্টার? | 

'্রীত্রীরামকষ্টপুঁথি রচন) করিয়া ইনি অক্ষয় কীতি লাভ করিয়াছেন । 
এই পপুঁথির প্রশংসার স্বামীজী শতমুখ ছিলেন-_-“তার কণ্ঠে তিনি 

আবির্ভাব হচ্ছেন । ধন্য শীকচুন্নী! "আমি তার পুঁথ পড়ে যেকি 

আনন্দ পেয়েছি তা আর কি বলব! ""'আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোরে 

প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি, ভাই ! "**শাকচুনী বাঙ্গলার জনসাধারণের 

ভাবী বার্তাবহ 1” 

অক্ষয়কুমার শ্রীরামকুঞ্*নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু অপরের 

অনুগ্রহ ব্যতীত সহস! তাহার সন্নিধানে যাইতে সাহস পাইতেছিলেন না। 
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তখন জোড়ার্সাকোর ঠাকুরদের বাটাতে তিনি কার্ষোপলক্ষ্যে বাঁস 
করিতেছিলেন এবৎ শ্রীরামরুষ্ণ-পদাশ্রিত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারও 
তথায় নিযুক্ত ছিলেন । অক্ষয়বাবু স্থির করিলেন যে, তাহাকে মধ্যস্থ 
ধরিয়া তিনি শ্রীপ্রভুর দর্শন পাইবেন; তাই তিনি মজুমদার মহাশয়ের 

অন্ত গ্রহলাভের অন্য তামাক সাঁজিয়া ও অন্তভাবে তাহাব মনজ্মষ্টির চেষ্টা 
করিতে থাকিলেন। অবশেষে মহিম চক্রবর্তী মহাশয় একদিন কাশীপুরে 

স্বগৃহে শ্রীরামকুষ্চের পদার্পণ উপলক্ষ্যে ঘট? ছটা? সহকারে মহোৎসবের 

আয়োজন করিলেন এবং ভক্তদগকে আমন্ত্রণ জানীইলেন | তদনুসাবে 

শ্রীযুত দেবেক্রাদি ভক্তগণ গাঁড়িতে চড়িযা তথায় যাইতে উদ্যত হইলে 

অক্ষরবাবুও সঙ্গে বাইবার অনুমতি পাইলেন । পরে বথাস্থানে উপনীত 
হইয়া তিনি দেখিলেন যে, শ্রীরামকুষ্ণ ভক্তবুন্দমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 

দেবেন্রাদ্ির সহিত তাহার শ্্রীপদপ্রান্তে গ্রণতি জানাইয়।তিনি আসনগ্রহণ 

করিলে শ্রীপ্রতু তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন । সেই-- 
“করুণ কটাক্ষপাতে জানি নাকি আছে তাতে 

বর্ণনায় নহে বণিবার। 

শ্রীমৃত্তি নয়নদ্বারে প্রবেশি হৃদরপুরে, 

হৃদয় করিল অধিকার ॥... 

আপনে আপন-হারা বহিল নৃতন-ধারা 

সেই দেহে হইনু নূতন | ". 

কিছুই না পাই খুঁজে যেন কোন নবরাজ্যে 
স্বপনে হয়েছি আগুয়ান ॥” 

__পিগি”ঃ ৩৯৭ পৃঃ 

শ্রীপ্রভুর লীলাসন্দর্শনে কতকৃতার্থ হইয়। অক্ষয়কুমার সেদিন গৃহে ফিরিলেন 

এবং অতঃপর পুনংপুনঃ ভ্রীরামরুষ্ণসকাঁশে যাইতে লাগিলেন । মজ্বমদাঁর 

মহাশয়ের কৃপায় এই দর্শনলাভ হইল বলিয়! এখন হইতে অক্ষয়বাবু 
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তাহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন । তাহারই পরামর্শে তিনি “পু থি'রচনার, 

অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং এ কার্ষে তাহার সাহায্যও পাইয়াছিলেন । 

তাহার স্বোক্তিতে আছে-_ 

“প্রথমতঃ গুরুবপে দেবেন্ত্র ব্রাহ্মণ । 

ধাহার কৃপায় হৈল প্রভুদবশন ॥ 

লীলাগীতি গ্রস্থারন্ত তাহার আজ্ঞায়। 
কিন্কর জন্মেব মত বিকি তার পায় ॥৮ 

_-প্ুথি+, ৬২৬ 

কাশীপুরে “কল্পতর”-দিবসে সৌভাগ্যক্রমে অক্ষয়কুমার উপস্থিত 

ছিলেন । তাহারা কয়েকজন তখন গাছের ডালে বানর-বানর 

খেলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এ দিকে আসিলে ঝটিতি বৃক্ষ হইতে 

অবতরণপূর্বক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। অক্ষয়কুমার ভ্ইটি 
চম্পকু পুষ্প হস্তে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর যেমন পথের উপর 

দাঁড়াইয়া! সমাধিস্থ হইলেন, 
“পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে । 

তোল। ছুটি চাপা ফুল দি ছুটি পায়ে ॥” 

তাঁবপর সাধারণ ভূমিতে নামিয়া ঠাকুর দক্ষিণহস্ত উত্তোলন পূর্বক 

“তোমাদের চৈতন্য হোক” বলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। 

কথামৃত+-পাঠে (৩১৩।৪ ১ যদিও জানা যায় যে, দেবেজ্রের গৃহে 

অক্ষয়বাবু শ্রীগ্রভুর পদসেবার সৌভাগা লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি 
ভক্তগোষ্ঠীতে ইহ। বিদ্বিত ছিল যে, ঠাকুর তাহাঁকে এ ভাবে শ্রীঅঙ্গম্পর্শের 

অধিকার সাধারণতঃ দিতেন না) বলিতেন, “মনের ময়ল! কাটুক» 

তারপর হবে।” আলোচ্য দিবসে কন্পতরু-লীলাবসানে ঠাকুর যখন ৃ 

ঘরে ফিরিতেছিলেন, তখন অক্ষয়বাবুকে দুরে দ্ডারমান দেখিয়া 
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“দুর থেকে সন্তাষিয়া কি গো বলি মোরে । 

পরশিয়! হস্ত দিলা বক্ষের উপরে ॥ 

কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে । 

মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিন্্র শোপনে | 

পুথি”, ৬০৭ 
সে অপ্রত্যাশিত, সুহ্র্লভ ও সপ্রেম স্পর্শে আবেগ সহা করিতে ন1 পারিয়! 

অক্ষয় মাস্টার মহাশয়ের দেহ বাকিয়া-চুরিয় অদ্ভুত আকার ধারণ করিল 
এবং তিনি কাদিয়া ফেলিলেন । 

যে-রাত্রে ঠাকুরের মহাসমাধি হয়, সে-রাত্রে অক্ষয়কুমার নরেন্দ্রনাগের 

আজ্ঞামত প্রভুর সেবার জন্ত কাশীপুরে ছিলেন। অধিক রাত্রে ঠাকুব 

লীলাসংবরণে উদ্যত হুওরায় তিনি কলিকাতায় গমনপূর্বক গিরিশচন্দ্র 
ও রামবাবুকে ডাকিয়া আনেন। এইরূপে শেষ দিনেও শ্রীপ্রতূর 
সেবার কিঞ্চিৎ অধিকার পাইয়া অক্ষয় মাস্টাব মহাঁশযর চিরকৃতার্থ 

হইলেন । 

পু থি”রচনাসন্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন (৬২৫-৩৬ পুঃ ) যে, শ্রস্থারস্ত 

হইলে স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে বরাহনগর মঠে আহ্বানপূর্বক বাল্যলীল' 
শ্রবণানস্তর অন্তষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করিলেন, গ্রন্থ বৃহতকলেবর হুইবে। 

অধিকন্ত এই গুভকার্ধে শ্রীস্রীমাতাঠাকুরানীর শুভাশীর্বদি আবশ্তক বোধ 

করিয়া তিনি অন্তান্ সন্ন্যাসী গুরুত্রাতা ও কবির সহিত শ্রীপ্রীমাঁয়ের 

পাঁদপন্মে উপস্থিত হইলেন । মা তখন বেনুড়ে ছিলেন; তিনি আশীবাদ 

করিলেন, পুঁথি” নিবিদ্বে সমাপ্ত হইবে । ন্বামীজীর কৃপায় মাঁয়েব 

শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়া অক্ষয়কুমার তাহার সহিত ঠাঁকুরের লীলালোচন' 
করিতে লাগিলেন । বিশেষতঃ একবার কামারপুকুরে অবস্থানের সুযোগে 

শ্রীমা ঠাকুরের সময়কার সমস্ত গ্রামবাসীকে আহ্বানপুর্বক অক্ষয়ের দ্বার 
পুঁথি পড়াইয়া শুনাইলেন এবং ছই হাঁত তুলিয়া সাফল্যকামন! 
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করিলেন। এতদ্বতীত পুস্তক-রচনায় দেবেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, যোগানন্দজী, 

নিরঞ্জনানন্দজী ও রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট উপাদানাদি পাইয়াছেন বলির 
কবি স্বীয় গ্রন্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন । 

পরিণত বয়সে তিনি “বস্থমতী” আফিসে কাজ করিতেন | বুদ্ধাবস্থায় 

এঁ কাজ ছাড়িয়া! স্বগ্রামে চলিয়! যান এবং অবশিষ্ট জীবন প্রায় সেখাঁনেই 

অতিবাহিত করেন। কেবল একবার ডাক্তার উমেশবাবু এবং আবও 

ছুই-তিনজন ভক্ত আসিয়া! তাহাকে ময়মনসিংহ লইয়। গিয়াছিলেন এবং 

তিনি সেখানে ভক্তদের বাড়িতে সাঁতআটমাস কাটাইয়া দেশে 

ফিবিয়াছিলেন । ময়মনসিংহের এই সকল ভক্ত ছাড়া মাদ্রাজ, লক্ষ, 
দ্বারভাঙ্গা, ঢাক? প্রভৃতি স্থানের কোন কোন ভক্ত তাহাকে মাঝে মাঝে 

অর্থার্দি দ্বার সাহায্য করিতেন । 

দেশের বাড়িতে থাকাকালে তিনি সাংসারিক ঝঞ্চাটে মন না দরিয়া 

শ্রীশ্রীঠাকুরের ম্মরণমননেই দিন কাটাইতেন। প্রাতে উঠিয়া নিজহাতে 

ঠাকুরের বাসন মাজিতেন ও ফুল তুলিতেন। তারপর একতারা বাজাইয়! 

নামগান করিতেন । বুদ্ধ বয়সেও তাহার স্বর বেশ মিষ্ট ছিল। ইহার 
পরে তিনি ন্ান করিয়! ঠাকুরের পুজা করিতেন এবং পুজী হইয়া গেলে 
লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করিতেন অথবা কিছু লিখিতেন। তখনও তাহার 

চক্ষের জ্যোতি অব্যাহত ছিল-_ চশমার প্রয়োজন হইত না। গ্রীষ্মকালে 

দুপুরবেলা ঠাকুরঘরে বসির তিনি ঠাকুর ও মাঁকে বাতাস করিতেন । 

শেষ বয়সে তিনি হাপানিতে ভূগিতেছিলেন; তাই হূর্বল শরীরে এত 

কাজ করা সম্ভব হইত না বলিয়! পুজার পুর্বে চা পান করিতেন । 
দেহত্যাগের তিন-চারি বৎসর পূর্ব হইতে তাহাকে পুজার কাজে বিদায় 
লইতে হয় । 

শ্ীস্রীমায়ের প্রতি অক্ষয়কুমারের অগাধ ভক্তি ছিল। “গুথি'তে তিনি 

তাহাকে এইভাবে প্রণাম করিয়াছেন__ 
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“জয় জয় শ্রীপ্রীমাতা জগৎং-জননী | 

রামকুঞ্৫-ভক্তিদাত্রী চৈতন্তদায়িনী |” 

শ্রীশ্রীমা দেশে থাকিলে অক্ষপনকুমার ছোট একখানি কাপড় পরিস্বী, দীর্ঘ 

যষ্টি হস্তে লইয়া, নানাবিধ দ্রবা স্বমস্তকে বহন করিয়ণ, খালি পায়ে 

হাঁটিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইতেন এবং শ্রীন্রীমায়ের চরণতলে পড়ির। 

বুদ্ধ বয়সের রোগ ও পারিবারিক অশান্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্ত আকুল 

প্রার্থনা! করিতেন । শ্রীশ্রীমাও তখন তাহাকে সময়োচিত সান্বনা দ্রিতেন । 

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি হাপানিতে অসন্ভ যন্ত্রণাভোগ 

করিতেছিলেন : সঙ্গে পারিবারিক অশান্তিও ছিল। এ সময়ে একজন 

যুবক তাহার নিকট গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, “শ্রীমা আঙ্গুল দিয়ে 

দেখিয়ে বলেছিলেন, “তোমার শেষ বয়সে একটু ভোগ আছে ।” সেই 
একটুতেই যা যন্ত্রণা! তিনি যদি আঙ্গুলটা আর একটু লম্বা করে 

দেখাতেন, তবে এ শরীরে আর সহা হত ন11” দ্েহ্ত্যাগের চারি দিন 

পুরে তাহার সামান্ত জর ও রক্ত-আমাশয় হইয়াছিল । চতুর্থ দিন 
(১৩৩০ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ শুক্রবার ) 
প্রাতে বেল! নয়টার সময় তিয়ান্তর বৎসর বয়সে তিনি বাঞ্ছিত লোকে 

চলিয়া যান। শ্রী সময়ে তাঁহার ছোট তাই তাহাকে শ্রীরামকঞ্ণনাম 

শুনাইতেছিলেন । তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “তোমর। চুপ কর, 

আমি ঠাকুর ও মাকে দেখতে পাচ্ছি ।” চরম মুহূর্তে দেখা গেল, তাহার 

চক্ষু অর্ধনিমীলিত, আর আনন্দে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। এই বিমল 
আনন্দের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । 
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শ্লীযুত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাবে হাওড়া জেলার 
বেগমপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামরুস্চেব 

সহিত সাক্ষাতেব পুর্বে তিনি কলিকাতায় বাছড়বাগানে বাস করিতেন 
এবং হেগ্ডারসন্ কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক তিন 

শতাধিক টাকা পাইতেন। তিনি বড়ই ভক্তিমান, উদ্ধার ও সরলপ্রকৃতিব 

লোক ছিলেন এবং ভজন-কীর্তনাদিতে তাহার খুব অন্গরাগ ছিল। 

তাহার বর্ণ হতাম এবং চেহারা দোহারা, মুখ সদ হাস্তময় এবং স্বাস্থ্য উত্তম 

ছিল। হইবার বিপত্বীক হইবার পর তিনি তৃতীযবার যে ভাগ্যবতীকে 
গৃহের লক্ীরূপে পাইলেন, তিনি নিজে ষেমন ভক্তিমতী, পরিবারের 

সকলের মধ্যেও তেমনি অচল! ভক্তির সঞ্চারপুর্বক উহাকে একসময্বে 

প্রীরামকুষ্প্রেমে পবিপূর্ণ করিয়াছিলেন । কুলীন কায়স্থ নবগোপালবাবু 
পদমর্যাদা ও সদাশয়তার জন্য পল্লীবাসীর নিকট বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন 

ছিলেন । 

নবগোপালবাবু প্রথম যেদিন সন্তানবৃণ্দ ও পত্বীর সহিত শ্রীরামকুষ্ণ- 

পদতলে উপস্থিত হন, সেদিন নাম ধাম ও কুশলপ্রশ্নী্দি ব্যতীত বিশেষ 

কোনও প্রসঙ্গ হয় নাই | তবে ঠাকুর তাহাকে বলিয়া দেন যে, তিনি 

যেন নিত্য কীর্তন করেন । তর্দনুসারে তিনি প্রত্যহ পরিবারের বালক- 

বালিকাদিগকে লইয়' খোঁল-করতালসহ কীর্তন করিতেন। ইহাঁর পর 

প্রায় তিন বংসর অতীত হইলেও নবগোপালের আর দক্ষিণেশ্বরে যাঁওয়' 

হর নাই। ঠাকুর কিন্তু তাহাকে ঠিক মনে করির1 রাখিয়ানছিলেন ; তাই : 

একদিন ভক্ত কিশোরীকে প্রশ্ন করিলেন, হ্যা হে, তৌমার সঙ্গে প্রায় 

তিন বছর আগে ষে একজন এসেছিল-_বাছড়বাগাঁনে বাড়ি, আফিসে বড় 



মবগোপাল ঘোষ ৩৬৭ 

কাজ করে, আর গরীবদের বিনামূল্যে উষধ দ্েয়__সে কোথায়? তার 

সঙ্গে দেখা হলে অন্ততঃ একবার আসতে বলে। তো 1” কিশোরীর মুখে 

সে-সংবাদ পাইয়া নবগোপালের আানন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। 

তিনি ভাবিলেন, “ইনি সর্জজনসম্মানিত অবতাররূপে পূজিত হইয়।ও 
আমার ন্যায় দীন ব্যক্তিকে এই দীর্ঘকাল স্মবণ কবিয়। রাখিয়াছেন।” সে 

অহেতুক দয়ার কথ ভাবিয়৷ তাহার নয়নদ্বয় অশ্রপরিপুর্ণ হইল । পবের 
রবিবাঁরে সম্তানবুন্দসহ সপত্রীক নবগোপাল প্রভূদ্ঘশনে চলিলেন। ঠাকুর 
তাহাদিগকে পাইয়া এতদিন না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

নবগোপাল জানাইলেন যে, তাহার উপদেশান্্যার়ী এই তিন বসব 

নামকীর্তলে কাটিয়াছে। ঠাকুর সব শুনিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়! 

বাঁললেন ঘে, তাহাকে আর বৈধী সাধনামাত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে 

হইবে না| বার তিনেক শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে গমনাগধন করিলেই তিনি 
ভক্তির উচ্চতর স্তবে উঠিতে পারিবেন । 

এই মলনের প্রভাব নবগোপালবাবুর জীবনে এমন এক আমূল 

আলোড়ন আনির। দিল, যাহার ফলে ইহার পবে তিনি সর্বদ। শ্রীরামকৃষ্ণ 

চিন্তার মগ্র হইলেন এবং স্থযোগ পাইলেই স্ত্রীপুত্রা্দিসহ পুনঃ পুনঃ 

দর্ষিণেখখরে আসিতে লাগিলেন । এখন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার 

ও তাহার পরিবারের সকলের হৃদয় জুড়িরা! বসিলেন। রত্বগর্ভা 
নবগোপালপত্বীর প্রথম পুত্র স্ুরেশের বয়স তখন পাঁচ-ছয় বৎসর 

মাত্র । জন্মাবধি তাহার এমনই তালবোধ ছিল যে, অগ্নবয়সেই কীর্তনের 

সঙ্গে খোল বাজ্বাইতে পারিত | শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিশুটিকে বিশেষ স্নেহ 

করিতেন ।১ 

তখন প্রায় প্রতি রবিবারে কোন-নাঁকোন ভক্তের বাড়িতে 

শপ 

১ নবগোপালবাবুব অন্যতম পুত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করেন । 
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শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎ্সব হইত । নবগোপালবাবুর মনেও একদিন মহোৎসব 

করিবার বাসনা জাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতিলাভাত্তে যথাবিধি 

আয়োজন হইল এবং ভক্তবর্ণ নবগোপালবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে আগমনপুবক 

ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে ভক্তবাঞ্শকন্পতরু 

শ্রীরামকুষ্ণের পদ্বার্পণ হইলে পাঠ বন্ধ হইল। পরে বনোয়ারী নামক 

একজন বৈষ্ণব আপনার দল লইয়া প্রাঙ্গণে পদাবলীকীর্তন আরন্ 

করিলেন । ঠাকুর চণ্তীমণ্ডপে বসিয়া ছিলেন; কীর্তনারস্তের সঙ্গে সঙ্গে 

সিংহবিক্রমে কীর্তনমধ্যে আসিয়া ত্রিভঙ্গমুরলীধারী হইরা মহাঁভাবে 

অবস্থান করিতে লাগিলেন । নবগোপালবাবু পুর্ব হইতেই সুগন্ধি ফুলের 

বড় গড়ে মাল আনাইয়! রাখিয়াছিলেন। এখন উহা! ঠাকুরের গলায় 

পরাইয়। দিলেন__মাল! লঙ্বিত হইয়া চরণম্পর্শ করিল। ভক্তের বে 

যেখানে ছিলেন ক্রমে সেখানে সমবেত হইয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া কীর্তন 
করিতে লাগিলেন; তাহাদের কাহায়ও কাহারও ভাব হইল । ঠাকুরের 
দেঁছেও তখন ভাব, মহাভাবের উদ্দাম লীলা চলিতেছে । সমাধিভঙ্গ 
হইলে তিনি আসনগ্রহণ করিলেন এবং নবগোপাল সতৃষ্ণনরনে তাহার 

ভুবনমোহন রূপস্ত্ধা পান করিতে থ*কিলেন | অকম্মাৎ তাহার মনে হইল, 
ঠাকুরের লীলাদেহে যেন চার্দের কিরণ খেলিয়৷ বেড়াইতেছে। তিনি 

ভাবিলেন, ইহা। হয়তে৷ দৃষ্টির বিভ্রম ; তাই অপর সকলের প্রতি নয়নপাত 

করিয়া দেখিলেন, ত্তাহাদেরও বদন তুল্যরূপ সমুজ্জল কিন)। কিন্ত সেরূপ 

জ্যোতি কোথাও ছিল না। তিনি মধ্যম ভ্রাতা জয়গোপালকে জিজ্ঞাস 

করিলেন, “আজ প্রতুর চেহারায় বিশেষ কিছু দেখছ কি?” ভ্রাত1 উত্তর 

দিলেন, “না। অন্ত দিনের মতো সাফই দেখছি ।” নবগোপাল তখনও 

জ্যোতি দেখিতেছেন ; অথচ সন্দেহ দুর হইতেছে না। তাই তিনি শীত্ল 
জলে নয়নঘ্বয় ধৌত করিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু 
তখনও দেখেন, প্রভুর মুখমগ্ডলে পূর্বেরই মতে। দীপ্তি রহিয়াছে । 
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অবশেষে তাহার সংশয় বিনষ্ট হইল এবং তিনি বুঝিলেন যে, ইহা! কেবল 
তাহারই প্রতি শ্রীপপ্রভুর বিশেষ কুপ1। 

এদিকে তক্তিমত্তী ঘোষগৃহিণী দ্রিতলে ভোজনের সমস্ত আয়োজন 

করিয়। প্রতিবেশিনীদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাকাজ্মায় প্রতীক্ষা 

করিতেছিলেন। তাই ঠাকুর আমন্ত্রিত হইব উপরে চলিলেন। তথায় 
মহিলাগণ প্রণাম করিতে থাকিলে ঠাকুর পদ্ধুগল সম্কৃচিত করিলেন এবং 
মা” মা” বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। "ৃহিণীর কিন্তু প্রাণের 

ইচ্ছা যে, তিনি চরণধুলি গ্রহণ করেন। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয় 

অনুমতি দিলেন । নবগোপাল-পত্বী মনে মনে প্রার্থনা জানাইলেন যে, 

তিনি নিজহস্তে শ্রীপ্রীঠাকুরকে খাওয়াইবেন | ঠাকুর অমনি প্রশ্ন করিলেন, 
“কি, তুই আমাকে হাতে করে খাওয়াবি ?”__এই বলিয়া একটু স্থির 
হইর। কহিলেন, “আচ্ছা, দে।”» ঘোষজায় ঠাকুরের মুখকমলে মিষ্টান্ন 
দিতে যাইয়৷ দেখেন, যেন তাহার ভিতর হইতে কি একট] বস্ত "আঁক" 
করিয়! ওট্টপ্রান্ত পর্যস্ত আপিয়। উহা গ্রহণ করিতেছে । দর্শনমাত্র শিষ্টাপ্ 

শ্রীমুখে প্রত্বান করিয়া তিনি কম্পিত-কলেবরে নিরন্ত হইলেন । অতঃপর 

ঠাকুব স্বাভাবিকভাবে কিঞ্চিতভক্ষণান্তে তাহাকে প্রসাদ লইতে বলিলেন । 

অপর সকলের পুর্বে তাহার উহ গ্রহণে আপত্তি থাকিলেও ঠাকুরের 
আদেশে তিনি কিঞ্চিৎ স্বীকারপূর্বক সমস্ত প্রসাদ নীচে পাঠাইয়া দ্রিলেন। 
প্রপাদ ও তৎসহ উপরের লীলার সংবাদ নীচে পৌছিবামাত্র সেখানে মহা 
রোল উঠিল--সকলে সাগ্রহে প্রসাদ লুটিয়া৷ লইতে লাগিলেন । সেই শব্ধ 
শুনিয়! ঠাকুর ঘোষগৃহিণীকে বলিলেন, এই জন্তেই তিনি তাহাকে তখনই 

লইতে বলিয়াছিলেন। অবশেষে ঠাকুর নিয়ে অবতরণ করিলে আরও 

কীর্তন হইল । তাহার পর ভোজনাস্তে সেদিনের মহোৎসব সমাপ্ত হইল। 
একবার নবগোপালবাবু ৬গঙ্গাপুজার দিনে পান্সি ভাড়া করিয়! 

গিরিশবাবু প্রভৃতির সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। পথে, গঙ্গান্নান করিবেন 
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কিনা, এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে বিচার উঠিল | গঙ্গার ঘাটে তখন খুব 
ভিড় এবং বুষ্টিও হইতেছে, অতএব স্নানে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইল না। 

অধিকস্ত তাহাদের মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে, ঠাকুরকে দর্শন করিলেই 

গঙ্গান্নানের পুণ্য হইবে । এইরূপ ভাবিয়া তাহারা শ্রীরামরুষ্ণসকাশে 

উপস্থিত হইলেন । ঠাকুর কিন্তু তীহাদ্দিগকে দ্েখিয়াই বলিক্সা উঠিলেন, 

“সে কি গো-__তোমরা নাইবে না? আজ দশহরা_ আজকে গঙ্গাঙ্নান 
করতে হয়।” অগত্য। সকলেই গঙ্গা্নান করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ঙজ যখন কাশীপুরে বিরাজ করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ এ কালে 

একটি বিড়াল শাবকসহ তাহার নিকট আশ্রয় লইলে তিনি বড়ই চিস্তিত 
হইয়! পড়েন। এমন সময় একদিন ঘোঁষপত্রী তথার আপিলে ঠাকুর 

সন্কোচপুর্বক তাহাকে বলিলেন, “হ্যা গা, তোমায় একটা কথা বলব? 

দেখ, আমার এখানে একটা বেড়াল আছে; তার আবার কতকগুলি 

বাচ্চা হয়েছে । এখানে মাছ নেই, ছুধ নেই; তাহাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। 
তা বাপু তোমায় যদি দিই, তুমি নিয়ে যাবে কি? তোমাদের কোন 
অস্থবিধ। হবে ন। তো?” ঘোষজায়া বলিলেন, “এ তো। আমার পরম 

সৌভাগ্য ! আমি সাধারণতঃ বেড়াল ভালবাসি । আর আপনি দিচ্ছেন 
_এ আমার প্রতি আপনার কত অন্তগ্রহ !” ঠাকুর আরও জানিয়। 
লইলেন যে, ইহাতে বাড়ির কর্তান্দের অমত হইবে কিনা। সবজানিয়া 
খন নিশ্চিন্ত হইলেন তখন ঘোষগৃহিণীকে উহ্বাদিগকে লইয়া! যাইতে 

বলিলেন এবং তিনিও সানন্দে তাহাই করিলেন । ঠাকুরের দান জানিয়া 

তিনি ইহার্বিগকে সযত্বে পালন করিতেন এবং কাহাকেও প্রহারাদি 
করিতে দিতেন না। 

কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন “কল্পতরু” হইয়াছিলেন (১ল! জানুয়ারী, 

১৮৮৬), সেদিন অপর অনেকের২ সহিত নবগোঁপালবাবুও উপস্থিত ছিলেন 

২ শ্রীমৎ লীলা প্রসঙ্গ'কার এই কয়েকটি নাম স্মরণ রাখিতে পারিক্নীছিলেন _গ্িরিশ, 
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এবং ঠাকুরের ক্পালাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। এদিন কৃপামুগ্ধ রামবাবু 

নবগোপালবাবুকে সাগ্রহে বলিয়াছিলেন, “মশায়, আপনি কি করছেন-_ 
ঠাকুর যে আজ কন্বতরু হয়েছেন ।, যান, যান, শীগ্র যান। যদি কিছু 

চাইবার থাকে তে। এই বেল! চেয়ে নিন।” শুনিক্। নবগোপাল দ্রুতবেগে 

যথাস্থানে গমনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া! ঠাকুরকে বলিলেন, “প্রভু, 

আমার কি হবে ?” ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, “একটু ধ্যান-জপ 

করতে পারবে?” নবগোপাল উত্তর দ্বিলেন, “আমি ছা-পোঁষ! গেরক্ 

লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্ঠ আমায় নান' কাজে ব্যস্ত 

থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায় ?” ইহাতে ঠাকুর পুনর্বার একটু 
চুপ করিয়। থাকিয়া কহিলেন, “তা একটু-একটু জপ করতে পারবে না?” 
উন্তর__“তারই বা অবসর কোথায় ?” “আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু 

করতে পারবে তো ?” উত্তর-_“ত' খুব পাঁরব।” ঠাকুর তখন কহিলেন, 
“তা হলেই হবে-__তোমাকে আর কিছু করতে হবে না” 

নবগোপালের বয়স তখন পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পর 
তিনি যে কয়দিন বীচিয়াছিলেন, সর্বদা শ্রীরামরুষ্ণনাঁমে মগ্ন থাকিতেন। 

তাহার আঁফিস হইতে ফিরিবার সময় একজন ভূত্য বাঁতাসা লইয়] 
ঈাঁড়াইয়া থাকিত এবং তাহাকে দ্বেখিয়া সমবেত বালক-বালিকার! 
উচ্চস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে থাকিলে তাহাদিগকে 

বাঁতাঁসা দ্বেওয়া হইত। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রত্যহ এইরূপ 
করিতেন বলিয়! সকলে তাহার নাম দিয়াছিল “জয় রামকৃষ্ | এ নামে 

অতুল, রাষ, হরমোহন, বৈকুষ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, মাস্টার (?) 

( দিব্যভাব, ৩৩৮ )। এ্রীধুত রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত “পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তে' (১৪৬ পৃঃ) 

অক্ষয়, নবগ্োপাল, উপেন্ত্র মজুমদার, রামলাল চট্টোপাধ্যায, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, গাঙ্গুলি 
ইত্যাদি এবং হরমোহন মিত্রের উল্লেখ আছে। "তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়াবলিলেন, 

'দ্বোমার আজ থাক।” 
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তিনি পল্লীতে সুপরিচিত ছিলেন। দুর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেই 
ছেলেমেয়েরা বলিয়া উঠিত “জয় রামরুঞ্চ আসছে রে”, আর বাতাসার্দিব 
জন্য রাস্তায় নামিয়ী পড়িত। 

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দজী' ও তুরীয়ানন্দজী যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন 

নবগোপালবাবু তাহার পুত্র নীরদের সহিত বুন্দাবনে যান । ইহারা 

কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিতেন এবং অন্য কু্জে প্রসাদ পাইতেন | ইহারা 

ফিরিবার সময় ব্রহ্মানন্দজীর সহিত প্রয়াগ ও বিন্ধ্যাচল হইয়া আসেন। 

বিন্ধ্যাচলে তাহারা যে বাটীতে উঠিলেন, সেখানে শ্রী্রীঠাকুরের সমরের 

ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বাস করিতেন। ইহাদের ইচ্ছা 

ছিল যে, মাত্র তিন রাত্রি তথায় থাকেন; কিন্তু সেন মহাশয়ের আগ্রহে 
তাহাদিগকে পচিশ-ছাব্বিশ দিন থাকিতে হইয়াছিল । 

নবগোঁপালবাবু জীবনসন্ধ্যায় বাছুড়বাগানের বাঁটা ত্যাগ করিয়া 

হাওড়ার অন্তঃপাতী রামকৃঞ্ণপুরে একটি বাড়িতে চলিয়। আসেন । ঠাকুরের 

নামের সহিত সাদৃশ্তবশতঃ নবগোপালবাবুর নিকট রামকৃষ্ণপুর নামের 

একটা আকর্ষণ ছিল। এ আকর্ষণের ফলেই তিনি এ বাড়ি কিনিলেন 

এবং উহাতে শ্রীরামকুষ্ণের প্রতিকৃতি বসাইবার জন্য একট নৃতন অংশ 
প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পরে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভীহা্ আমন্ত্রণে 
১৩০৪ সালের মাঘী পুণিমায় (২৫শে মাঘ) নৌকাযোগে বেলুড় হইতে 
রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে “ছুখিনী ব্রাঙ্মণী 

কোলে কে শুয়েছে আলো করে, কেরে ওরে দ্বিগম্বর এসেছে কুটারঘরে”__ 

এই গানটি ধরিশ্ন! স্বয়, খোল বাজাইতে বাজাইতে কীর্তনসহ অগ্রসর 
হইলেন এবং ক্রমে ৮১নৎ রামকষ্চপুর লেনের নৃতন কক্ষে পদার্পণ 
করিলেন। সেখানে স্বহন্তে ঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়! স্বহস্তে 

পুজা করিলেন। পরে নিরাজনাস্তে পুজাগৃহে বসিয়াই ্রীরামরৃষের 
প্রণামমন্ত্র রচম! করিয়া দিলেন__ 
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“ও স্থাপকায় চ ধর্মস্ত সর্বধর্মস্বরূপিণে | 

অবতারবরিষ্ঠার রামকুষ্ণায় তে নমঃ ॥” 

এ দিনের আর একটি ঘটন। উল্লেখযোগ্য । গৃহিণী ঠাকুরানী যখন 

স্বামীজীর নিকট নান। ক্র্টি-বিচ্যুতির কথ! উল্লেখ করিলেন, তখন 

স্বামীজী রহম্তসহকারে বলিলেন, “তোমাদের ঠাকুর তো এমন মার্বেল- 

মোড় ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি 1... এখানে এমন উত্তম সেবায় 

যদি না! থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন !” যাহা হউক এ বাড়িতে 

আজও ঠাকুরের নিয়মিত পুজা হইয়া থাকে । এ দিনের ন্মরণে বহুকাল 
নাবৎ ঘোষভবনে প্রতি বৎসর উৎসব ও সাধুভক্তের সমাগম হইত । 

নবগোপালবাবু যেমন অতি ভক্তিমান ছিলেন, তাহার সহধমিণীও 
“এমনি অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্না ছিলেন । শ্রীন্রীমাতাঠাকুরানী 

বন্বাবনে «রাধারমণ দর্শন করিতে গিয়া ধেখিয়াছিলেন_-যেন নবগোপাল- 

বাবুর স্ত্রী ৬রাধারমণের পার্থ দীড়াইয়। হাঁওয়া করিতেছেন.। ফিরিরা 
[তনি যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, “যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় 

শুদ্ধ । আমি এই রকম দেখলুম 1” 
অস্থখের সময় অনেক সাধূই ঘোষ-জায়ার মাতৃহৃদয়ের নেহম্পর্শে মুগ্ধ 

হুইতেন। অসুস্থ সাধুকে তিনি স্বগৃহে রাখিয়া ওষধ, পথা ও সেবাদির 
দ্বারা অচিরে নিরাময় করিতেন ।৩ 

রামকৃষ্ণপুরে আসা অবধি নবগোপালবাবু প্রত্যহ গঙ্গান্সানান্তে কীর্তন 

করিয়া বাড়ি ফিরিতেন এবং যাহাকে পাইতেন বলিতেন, “বল, জয় 

রামকৃষ্ণ” এবং নিজেও “জয় রামকৃষ্ণ” উচ্চারণ করিয়া দোকান হইতে 
সংগৃহীত বাতাসা বিলাইয়৷ দিতেন । পরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে বসিয়া 
| 

৩ এই-সকল কথ! ম্মরণ করিয়। বৃদ্ধা ঘোষজায়ার শে অস্থখের সময় বেলুড় মঠের 

কর্তৃপক্ষ তাহার সেবার ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি ছিন্নমন্তার ভাবে ভাবিতা ছিলেন 
এাং অপবিজ্র কাহারও স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন ন]। 
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রোগীদ্দিগকে ওউষধ দিতেন এবং সামর্থাহীনদিগের পথোরও ব্যবস্থা 

করিতেন । তিনি প্রতিবেশীদের লইয়। নিত্য ভজন করিতেন এবং ঠাঁকুরের 

মহিমা, বাণী ও ভাবধার! প্রচার করিয়া সকলের মধ্যে শ্রীরামকুষ্জগ্রীতি 

জাগাইতেন। তীহার সংস্পর্শে আসির! ডাক্তার রামলাল ঘোষ, নগেন্দ 
ঘোষ, হারাণবাবু প্রভৃতি অনেকে শ্রীরামরুষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন । 

শ্রীরামকুষ্জগতপ্রাণ নবগোপালবাবুর মন হইতে জাগতিক আকর্ষণ 

কতট। দূরীভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার এক বিবাহিত! কন্ার 
মৃত্যুকালে পাওয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে সকলেই যখন শোকে মুহামান, 
তখন সদাপ্রসন্ন হাস্যময় নবগোপালবাবু তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, 
“সবই তার ইচ্ছ! ; এতে ছুঃখ করবার কিছু নেই |” 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে সাতাত্তর বৎসর বয়সে তিনি বাঞ্চিত 

ধামে চলিয়া যান। মৃত্যুর কাল তিনি পুর্ব হইতেই জানিতে পারিয়া 
সকলকে নিকটে ডাকিয়া ও আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমরা 

 ছুঃখ করো না। দেহের নাশ আছেই। আমি কর্তা নই, ঠাকুরই কর্তা । 

আমরা তার সন্তান-_-তিনি তোমাদের দেখবেন। তোমরা শোক ছেড়ে 

তার নাম কর।” ইহার পর তিনি ঠাকুরের নাম করিতে করিতে সঙ্ঞাঁনে 

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । দেখা! গেল, তাহার মুখ তখন এক দিব্য 

জ্যোতিতে উত্তাসিত- মৃত্যুর কালিমা তাহাতে নাই। 



হরঘোহন মিত্র 

শ্রীযুক্ত হরমোহন মিত্র মহাশয় পুজ্যপাঁদ স্বামীজীর সহাধ্যায়ী ছিলেন 

এবং অতি অন্ন বয়সেই শ্রীরামরুষ্ণের সাঁক্ষাৎলাঁভে ধগ্ত হইয়াছিলেন । 

পুঁথি” হইতে (৩৬০ পৃঃ) জানা যায় যে, তাহার চেহারা "পরম সুন্দর” 

ছিল। “কথামৃতে; তাহার একাধিকবার উল্লেখ আছে । শ্রীযুক্ত মাস্টার 

মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবুন্দকে সাঙ্গোপাঙ্গ ও দর্শক এই ছুই শ্রেণীতে 

বিভক্ত করিয়। হরমোহনকে প্রথম দলে স্থান দিয়াছেন । শ্রীরামকষ্ত গ্রথমে 

তাহাকে অতি স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিবাহের 

পর কতক ওঁদাসীন্ত দেখাইয়াছিলেন__ইহা৷ তাহার শ্রীমুখের কথারই 
প্রকাশ পায়। একদিন (৩রা জুলাই, ১৮৭৪ ) বলরাম-ভবনে বসিয়! 

তিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “হরমোহন যখন প্রথমে ( দৃক্ষিণেশ্বরে ) 

গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল, দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম । তখন 

বয়প ১৬১৮ হবে । প্রায় ভেকে পাঠাই, আর যাস না। এখন মাঁগকে 

এন আলাদী বাসা করেছে। মামাদের বাড়িতে ছিল, বেশ ছিল, 

সংসারের 'কোন ঝঞ্ধাট ছিল না। এখন আলাদ! বাঁ কঃরে পরিবারের 

রোজ বাজার করে [ সকলের হাস্ত ]। সেদিন ওখানে গিয়েছিল | 

আমি বললাম, “যখ, এখান থেকে চলে যাঁ_-তোকে ছুঁতে আমার গ! 

কেমন কচ্ছে”” [ কথামত 81১৫৩ ] 1 

হরমোহন দ্বরিদ্রের সন্তান, তাই কলিকাতার সিমলা-অঞ্চলে মাতুল 

শ্ীযুক্ত রামগোপাল বন্থ মহাশয়ের গৃহে মানুষ হইয়াছিলেন। তাহার মাতা 

কয়েকবার শ্ীরামরুঞ্চের দর্শনলাভে ধন্তা হইয়াছিলেন। তিনি অতি 

ভক্তিমতী ছিলেন এবং পুত্রকে ঠাকুরের নিকট যাইতে উৎসাহ দিতেন । 

ফলতঃ বিবাহের পরও হরমোহন বহুবার স্ীরামকৃঞ্চের নিকট গিয়াছিলেন । 
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কাশীপুরে “কল্পতরু* দ্রিবসে তিনি উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু যে-কোন 

কারণেই হউক, ঠাকুর সেদিন তাহাকে -সম্পূর্ণ কপ করেন নাই; শুধু 

বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আজ থাক” (“পুঁথি+, ৬০৭ পৃঃ )। 

হরমোহনবাবু উত্তরকালে জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরেব 

দিব্যস্পর্শের ফলে তাছার বহু অনুভূতি ও ব্বযুগলমধ্যে অনেক দেব-দেবী 

দর্শন ঘটিয়াছিল। ইহ! সম্ভবতঃ তাহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন-কালের 
কথা-_যখন তিনি ঠাকুরের বিশেষ স্নেছপাত্র ছিলেন । পরবর্তী জীবনেও 

তিনি ঈশ্বরানুরাগ, উদ্দারস্বভাব ও মিষ্ট আলাপনের জন্য ভক্তসমাজে 

স্বপরিচিত ছিলেন এবং স্বামীজী ও অন্তান্ত সন্ন্যাসীর্দের সহিত প্রাণ খুলিয়া 

মিশিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা 

হইয়া সময়ের কথ! ভুলিয়া যাইতেন। অহনিশ শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা, 
তাহার দিব্য লীলার অনুধ্যান ও নামগুণগান করিতে করিতেই তিনি শেষ 

জীবন অতিবাহিত করেন এবৎ প্র ভাবেই শ্রীরামকষ্ণপদ্দে বিলীন হন । 
স্বামীজী তাঁহাকে 'খুবই ভালবাসিতেন। বাল্যবন্ধু হিসাবে ইহারা 

পরস্পরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর 

ভাব-প্রচারে হরমোহনবাবু বিশেষ সহযোগিত। করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত 

স্থরেশচন্ত্র দরত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-সম্বলিত যে পুস্তক মুদ্রিত করেন, 

তাহার প্রকাশক ছিলেন, হরমোহন বাবু_-ইহা আমর! সুরেশ-প্রসঙ্গে 
পূর্বেই বলিগ্না আসিয়াছি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভার় 
যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, হরমোহনবাবু উহা! নিজব্যয়ে পুস্তকাঁকারে 

ছাপাইয়! বিনামুল্যে বিতরণ করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা ছাড়া উহাতে 

আলমবাজার মঠের উল্লেখ ছিল এবং উক্ত মঠে শ্রীশ্রীাকুরের নিকট যে 

গুরুস্তোত্রের আবৃত্তি হইত তাহাও মুদ্রিত হইয়াছিল । পরে স্বামীজীর 
অনুমতিক্রমে তিনি তাহার অন্তান্ট বক্তৃতাও ছাপাইয়াছিলেন। এ 
সকলের সঙ্গেও শ্রীরামরুষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং আলমবাজার মঠের 
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পরিচয় থাকিত। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্্র মজুমদার শ্রীরামুষ্ণ সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র 
পুস্তিকা লিখেন, উহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্থানে 

স্থানে পার্দটাকাব্ধপে নিজ মন্তব্য ও সমালোচনা সংযোজিত করিয়া 
দিয়াছিলেন। | 

হয়ে উৎসাহ থাকিলেও অর্থসামধ্যহীন হরমোহনবাবুর পক্ষে 

স্বামীজীর গ্রন্থ ভাল করিয়। ছাপানে' সম্ভব ছিল না । ইহাতে এদেশীয় 

অনেক ভক্ত বিরক্ত হইতেন ; স্বামীজীও ইহা! পছন্দ করিতেন না, অথচ 

বন্ধুপ্রীতিবশতঃ নিজে বারণ করিতে পারিতেন না। তাই তাহার 

“পত্রাবলী”তে আছে--“হরমোহন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি দীর্ঘকাল 

পুর্বেই তাকে আমার বক্তৃতাগুলি ছাপাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম ; 
কারণ সে আমার পুরানে। বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অত্যন্ত গরীব ;” “এ 

হুরমোহনটা একট! মুর্খ ; বইছাপানে বিষয়ে সে তোমাদের মান্দ্াজীদের 
চেয়েও টিলে, আর তার ছাপা একেবারে কদর্য। বইগুলোর এভাবে 

শ্রাদ্ধ করার মাঁনে কি? ছুঃখের বিষয় যে, সে গরীব । আমার টাক 

থাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ওভাবে ছাপানো তে। লোক-ঠকানো-- 

বা কর! উচিত নয়” মনে রাখিতে হইবে যে, ইহ! আদিযুগের কথা 

_যখন শ্রীরামক্ঞ্চ ও স্বামীজীর প্রচার যথেষ্ট ন। হওয়ায় অনেকেই এ 

বিষয়ক গ্রন্থ ছাপাইয়। অযথ! পয়স! নষ্ট করিতে প্রস্থত ছিলেন না। এই 
জবস্থায় প্র আশাহীনতার মধ্যেও স্বামীজীর বন্ধুগ্রীতি এবং হরমোহনবাবুর 

অসীম সাহস নবযুগের বাণীকে এক বিশেষ ক্ষেত্রে জাগ্রত রাখিয়াছিল। 

কথাপ্রসঙ্গে আমর! হরমোহনবাবুর সাহসের উল্লেখ করিয়াছি। 

উহার আর একটু বিস্তার প্রয়োজন । তিনি প্রতাপবাবুর পুস্তিকায় 
সমালোচনাত্মক মন্তব্য যোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ত্তাহার বিরুদ্ধ 

মত-থ গুনের স্পৃহা অন্তভাবেও প্রকাশ পাইত। আলবার্ট হলে ভগিনী 
নিবেদিতার ইংরেজীতে “কালী দি মারার” (কালী মাত1) শীর্ষক লিখিত 
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ভাষণের পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ওজন্বিনী ভাষায় প্রতিমাপুজার 

সমালোচন] করিলে উহার প্রতিবাদকল্পে হরমোহনবাবু স্থললিত ইংরেজী 
ভাষায় শ্ররামকুষ্ণের কথ! স্মরণ করাইয়া! এমন একটি বক্তৃতা করেন যে” 

শোতৃবুন্দ উহাতে মুগ্ধ হন। স্বামীজীর আমেরিকা হইতে কলিকাতার 

পদ্দাপণের পরে কর্ণওয়ালিস স্টাটে অক্সফোর্ড মিশন-হলে বক্তৃতায় এবং 
তাহাদের কাগজ “এপিফেনি”তে হিন্দুধর্মের সমালোচন1! আরম্ভ হর। 

প্রৰ্প এক বক্তৃতায় উপস্থিত হরমোহনবাবু ইংরেজীতে তেজোদৃপ্ত ভাষায় 
তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ ভাষার উপর তাহার বেশ দখল ছিল, 

যদিও বক্ত। হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই; কারণ 

তিনি অন্ত কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন__বন্তৃতা তিনি এইরূপ বিরল স্থলেই 

করিতেন । 

তাহার প্রচারের আর একটি ধার! ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি ও তাহার 

সম্বন্ধে পুস্তক বিক্রয় করা । ম্যাক্সমূলার-লিখিত ঠারুরের জীবনী 

তিনিই এদেশে প্রচার করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকুষ্জানুরাগীরা৷ ছবি 

কিনিতে তীহারই নিকট যাইতেন এবং এ সুত্রে যুগাবতার ও তাহার 
পার্ষদবর্গের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইয়! কৃতার্থ হইতেন। অনেক ছাত্র 
এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। স্বর্গীয় জজ বিহারী'লাল 

সরকার মহাশয় ছাত্রজীবনে এই উপায়েই বেলুড় মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন 
এবং মঠপ্রতিষ্ঠার দিনে বন্ধুবান্ধবসহ তথায় উপস্থিত থাকেন । 

বই ও ছবি বিক্রয় করিলেও হরমোহনবাবুর অর্থের প্রতি লোভ ছিল 
না__-তিনি ও কার্ধ ঠাকুরের সেবা হিসাবেই করিতেন । '্রীযুক্ত কুমুদবন্ধ 
সেন মহাশয় লিখিতেছেন-_-শ্রীরামকৃষ্চের বেশ দীর্ঘ লিখেো। ছবি ইনি 

বিক্রয় করিতেন । স্বামী যোগানন্দের আদেশে কোন কিশোরবয়স্ক 

বালক হরমোহনবাবুর নিকট উক্ত লিে1 ছবি কিনিতে যাঁন। তখন 
ঠাকুরের ছবি বাজারে পাঁওয়। যাইত না। হরমোহনবাবু বিডন স্টাটের 
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সন্নিকটে ৪০নং নয়নটাঁদ দত্তের স্টাটে বাস করিতেন | বালক হরমোহ্ন- 

বাবুকে জিজ্ঞাসা! করেন, "এখানে পরমহংসদেবের ছবি পাঁওয়া বায়? 

দ্বাম কত?” হরমোহনবাবু বলেন, প্দাম ছয় পয়সা এখানেই ছবি 
বিক্রয় হয়। বালকটি পয়স1 দিলে হরমোহনবাবু ছবি আনিয়া দেন 
এবং জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি এখানকার ঠিকাঁন' জানলেন কেমন 

করে? বালক বলিল, 'যোগানন্দ স্বামীজী আমাকে এখানকার ঠিকান। 

দিযে ছবি কিনতে বলেছেন ।” হরমোহনবাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন, 

“ও! তবে আপনি ভক্ত । দাড়ান, দাড়ান, ঠাকুরের প্রসাদ এনে দি । 

ইহা বলিয় প্রচুর মিষ্ট ও ফল আনিয়! দ্রিলেন । তাহার দাম তখনকার 
দিনে কমপক্ষে আট আনা আন্দাজ হইবে । ইহা ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের 

কথা” ইহার পরও হরমোহনবাবু শ্রী বালকের সহিত যোগাযোগ 
রাখিতেন এবং প্রায়ই তাহার বাড়িতে যাইয়া! শ্রীরামরুষ্ণের কগা 
শুনাইতেন। . 

আমরা অন্ত সুত্রে অবগত আছি যে, হরমোহনবাবু এই ছবি- ও 

বই-বিক্রয় হইতে লব্ধ অনেক টাকা? শ্রীপ্রীমায়ের সেবার জন্য অকাতরে বায় 
করিতেন । শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুক্পুত্রী শ্রীমতী রাধুর বিবাহের পূর্বে কয়েক 
খানি গহন? তিনি শ্রী টাকা হইতে প্রস্তুত করাইয়! দ্িয়াছিলেন। 

শ্রীপ্রীমায়ের হস্তে হোগলা-পাকের বালা থাকিত | উহ! দশর্ঘ ব্যবহারের 

ফলে ঘবিয়া যাওয়ায় হরমোহনবাবু অপরের নিকট হইতে টাকা ধার 

করিয়! নূতন বাল! গড়াইয়। দেন এবং মাস খানেকের মধ্যেই খণশোধ 

করেন। 
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শ্রীযুক্ত মণীন্দ্ররুষ্ণ গুপ্ত ১২৭৭ বঙ্গাঝের ৪ঠ1 ফাল্তুন, কৃষ্ণ। একাদশী 
তিথি, বুধবার, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র 

গুপ্তের দৌহিত্র ছিলেন। তাহার পিতা গৌসাইদাস গুপ্ত মহাশয় 
ঈশ্বরচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র গুপ্তের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন । 

মণীন্দ্রকৃষ্ণের বাল্যকাল কলিকাতার বাহিরে ব্যয়িত হওয়ায় তিনি 

প্রাকৃতিক সৌন্র্ষের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। অধিকম্ত স্বভাবতই 
তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন। এই ভাঁবুকতার ফলে সাহিত্যের প্রতি তাহার 
যথেষ্ট আকর্ষণ থাকিলেও বিদ্যালয়ের পাঠ অধিকদুর অগ্রসর হয় নাই। 

কৈশোরে এগার-বার বৎসর বয়সে তিনি যখন একবার কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় ও কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া 

ইয়ংমেন্স নেস্ট, (যুবকদের নীড় ) নাম দিয়া এক ধর্ম ও সদালোচনার 

প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন । মণীব্ররুষ্ণের জ্যো্টভ্রাতা উপেন্দ্ররুষ্ণও 

এই দলের অন্ততূক্ত ছিলেন । ইহারা বিদ্যালয়ের ছুটিতে মধ্যে মধ্যে 
দলবদ্ধ হইয়া দৃক্ষিণেশ্বরে যাইতেন | মণীন্দ্রকৃষ্ণও এই সুত্রে বঙ্গরা বা 
গাড়িতে কয়েকবার সেখানে যাইয়। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান। অপকবুদ্ধি 

বালক তখন ঠাকুরের মহিমা বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাৎ সে 
সাক্ষাৎকার পরিচয়ে পরিণত হয় নাই। তবে ত্র সমক্েও তিনি 

ঠাকুরের সন্গেহ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন | ব্রহ্মবান্ধব সদলবলে সাতার 

কাটিয়া ও অন্তভাবে আমোদপ্রমোদ করিয়! ঠাকুরের ঘরের বারান্দার 

ফিরিয়া আসিলেই দেখিতেন, ঠাকুর তাহাদের জন্য শ্রসাদী ফলমূল; 

মিষ্টান্ন, লেবুর রস ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন । একদিনের 
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কথা মণীন্ত্রকুষ্ণের মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। সেদিন অন্যান্ত বারের মতো? 
বাহিরে কপাটি খেলিয় ও পরে গঙ্গান্নান করিয়া অপর যুবক ও বালকগণ 

বখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুথে বসিয্র তাহার কথামৃতপানে নিরত আছেন, 

তখন মণীন্ত্র কিশোরস্থলভ অন্ুসন্ধিংসাঁবশতঃ বাহির হইতে একবার উঁকি 

মারিয়! দেখিলেন ভিতরে কি হইতেছে ।, ঠাকুর তখন ছোট খাটটিতে 

বসিয়া আছেন এবং সন্মুখস্থ সকলকে হাত দিয়া দেখাইয়া ন্নেহভরে 
বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, কেমন সব টাদের হাট বসেছে দেখ!” মণীন্্ 

ঠাকুরের সে প্রেমময় মুতি-দর্শনে আর কোন দ্বিকে চোখ ফিরাইতে ন। 
পারিয়া স্তপ্তিত হইয়া দাড়াইয়। রহিলেন । কতক্ষণ যে তিনি শ্রী ভাবে 
ছিলেন, তাহার ম্মরণ নাই। পরে খন বিদায়ের সাড়া পড়িল, তখন 

তাহার চমক ভাঙ্গিল। 

ইহার পরে তিনি ভাগলপুরে পিতার কর্মস্থলে চলিয়া যাঁন_-বৎসর 

তিনেক আর ঠাকুরের দর্শন পান নাই। এই সময়ের প্ররে তিনি যখন 

আবার কলিকাতায় আমিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অস্স্থ হইয়া শ্যামপুকুরে 

আছেন ৷ একদিন মণীন্দরকৃষ্ণের পৃর্বপরিচিত সারদাবাবু তাহাকে বলিলেন, 

“9হে, এক জায়গায় যাবে ?” ছুই জনে এর ভাবে প্রায়ই বেড়াতে যান; 

সুতরাং মণীন্দ্র না ভাবিয়াই বলিলেন, “বেশ তো৷।” পরে সারদাবাবু 
জানাইলেন যে, তাহারা পরমহংসদেবের নিকট যাইতেছেন। উহ! 
সম্ভবতঃ ১৮৮৫ ত্রীষ্টাবের আশ্বিন মাসের শেষের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ 

তখন শ্তামপুকুরে আসিলেও শ্রীমা আসেন নাই এবং সেবাদির সর্বপ্রকার 

স্থব্যবস্থ1 হইয়া উঠে নাই । মণীন্দ্র পরমহৎসদেবের নিকট যাইবার প্রস্তাব 
শুনিয়! উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো রাজী হইলেন । 

ইহারা উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণসকাঁশে উপস্থিত হইলে তিনি হঠাৎ বিছানা 
হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মণীন্দ্রকে নিকটে -ডাকিয়। ও তাঁহার লক্ষণাদি 

দেখিয। কানে কানে বলিলেন, “কাল একল। এসে, ওর সঙ্গে এসোনি 1” 
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সেই একটু স্বেহম্পর্শেই মণীন্দ্রের মনে যেন কেমন একট। আলোড়ন 

আরম্ভ হইল। শ্রীরামকুষ্তের চিন্তায় ও তাহার সহিত পুনমিলনের 
আকাজ্ষায় বিনিদ্র রজনী কোন প্রকারে কাটাইয়া এবং পরদিনের 
কাজগুলি তাড়াতাড়ি সারিয়। দিবাশেষে তিনি আবার ঠাকুরের নিকট 

উপস্থিত হইলেন। সেখানে, বসিবামাত্র ঠাকুর চিরপরিচিতের মতো! 

তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এতদ্দিন কোথায় ছিলি?” ত্মতঃপর 

সাদরে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়। লইয়া সমাধিস্থ হইলেন । মণীন্দ্র তখন 

পনর বৎসরের বালক | সমাধিভঙ্গে শ্রীরামকৃঞ্চ তাহাকে কোল হইতে 

নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি চাস?” ভাবপ্রবণ ও 
সৌন্দর্যোপাঁসক মণীন্ত্র কিছুই না ভাবিয়! বলিয়। ফেলিলেন, “এই জগতের 

সৌন্দর্য ও লোকের নান? ভাবের বিচিত্র চরিত্র দেখে নিজের মনে যে 

ভাবের উদয় হয়, তাই প্রকাশ করবার আমার বড় ইচ্ছা ও এইটেই 
আমার কামনা ।” কথা শুনিয়। ঠাকুব একটু হাসিয়া বলিলেন, “সে তো 

ভালই! কিন্তু তাকে পেলেই তে। সব হয় 1” ইত্যবসরে মণীন্্রকৃষ্ণের 

দেহমন জুড়িয়া কিযেন এক ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। তিনি বোধ 
করিলেন, কি এক শক্তি অধোভাগ হইতে উধ্ধদিকে উিত হইতেছে, 

বেন সমস্ত জগৎ কোথায় লীন হইয় বাইতেছে, আর সেই মহাশৃতমধ্যে 

তাহার প্রাণ যেন কিসের সন্ধানে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। মণীন্দ্রের ছুই চক্ষু 

বহিয় অশ্রু ঝরিতে লাগিল । সেকানন। আর থামে না। শ্রীরামকুষ্ণের 

ইঙ্গিতে তাহাকে অন্ত কক্ষে লইয়া যাওয়! হইল। সেখানেও সেই ক্রন্দন 
থামিতে প্রাম আধঘণ্ট। লাগিয়াছিল । 

এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর মণীন্দ্রকৃষ্ণ ঘন ঘন শ্ঠামপুকুরে আসিতে 

লাগিলেন । ক্রমে ঠাকুরের সেবার জন্ঠ গৃহ ছাড়িয়া! সেখানেই থাঁকিতে 

চাহিলেন। কিন্তু শ্ঠামপুকুরে স্থানাভাব ; বিশেষতঃ বালকের পক্ষে 
রাত্রি জাগরণ অনুচিত ভাবিয়া বয়স্কগণ তাহাকে শুধু দিবাভাগেই 
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সেবার স্থযোগ দ্বিতেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
বাটাতে তাহার থাকার ব্যবস্থা হইক্াছিল। এই সেবার সুযোগে তিনি 

ঠাকুরকে আরও নিকটে পাইলেনু এবং ভক্তদের সহিতও তাঁহার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিল। এই পরিচয়্-স্তত্রগুলি তিনি আজীবন রক্ষা 
করিয়াছিলেন । ওক্তমগ্ুলীতে ইনি অল্প বয়সের জন্য “খোকা” আখ্য। 

লাভ করিয়াছিলেন । 

মণীব্দ্ের এই সেবাত্রত কাশীপুরেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । একদিনের 

কথা শ্রীস্রীমাতাঠাকুরানী "এরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন, “ক্রীপ্রীঠাকুরের 

গীড়ার সময় খোকা ( মণীন্র্র ) ও পতু তাকে হাওয়া করছিল। সেদিন 

দোঁলে সবাই আবির নিয়ে খেল। করছে। ঠাকুর তাদের বারংবার যেতে 

বলছেন; কিন্তু ঠাকুরের সেবা ফেলে তারা গেল না । ঠাকুর কাদতে 

কাদতে বললেন, “আরে, এরাই আমার রামলাল! 1” ” 

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) খোকাকে খুব ভ]লবাসিতেন; 

মণীন্্ও তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন । নরেন্দ্র ও অপর ভক্তদের 

মুখে ভজনগাঁন শুনিলেই মণীন্্র ভাবে আত্মাহার' হইয় নৃত্য করিতেন । 

ঠাকুর ভক্তদ্দিগকে বলিতেন যে, মণীন্দ্ের প্ররৃতিভাব-_সহীভাব্ । 

প্ীত্রীঠাকুরকে তিনি গুরু ও ইষ্টরূপেই জানিতেন । তবে তীহার দীক্ষার 

সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিতেছেন-_“আমি তাহাকে দীক্ষার কথা 

জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, “একদিন ঠাকুরের কাছে বসে 

আছি, এমন সময়ে মহিম চক্রবর্তী এসে তাকে বললেন, গতকাল রাত্রে 

আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি যেন একে মেণীকে) মন্ত্র দিচ্ছি আপনার 

আদেশে । ঠাকুর ধললেন, কি মন্ত্র পেয়েছে আমায় শোনাঁও | মহিম 

চক্রবর্তী উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করামাত্রই ঠাকুর একেবারে সমাধিতে সগ্ন 

হলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে & মন্ত্র দিতে বললেন ।” ” শ্রীশ্রীঠাকুরের 
দেহত্যাগের পর মণীপ্রবাবু মহিম চক্রবর্তীর আদেশে গেরুয়৷ পরিতেন 
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এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গেই থাকিতেন। তবে বরাহুনগর মঠেও 

তাহার খুব যাতায়াত ছিল । পরে গৃহে ফিরিয়া তিনি বিবাহ করেন । 

ভাগলপুরে অবস্থানকালে তিনি বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্র বলিয়াই পরিচিত 

ছিলেন। কিন্তু ক্রমে লেখাপড়ায় আগ্রহ কমিতে থাকে । বিশেষতঃ 
কলিক!তায় আনিবার পর এই অবহেল' ও বিতৃষ্ণা অভিভাবকদের'ও 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ধীরে ধীরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। তবে 

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মণীন্ত্র তাহার জ্যোষ্টভ্রাতার ন্নেহপাত্র 

ছিলেন। তিনি গৃহশিক্ষক রাখিয়া! মণীন্দ্রকে পড়াইতে লাগিলেন ! 
বিবাহের পূর্ব পর্যস্ত এইভাবেই অধ্যয়ন চলিতে থাকে-_ধ্যে কেবল 
বৎসর দেড়েক শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও মহিম চক্রবর্তীর সহিত অবস্থানকালে 
পাঠাভ্যাস বন্ধ ছিল। এই গৃহশিক্ষক একজন করুতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন ; 

স্ুতরাৎ ইহার এরকাস্তিক প্রচেষ্টায় অনিচ্ছুক মণীজ্রও অনেক বিবক্ 
শিখিতে পারিয়াছিলেন । বিশেষতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি উন্নতিলাভ 

করিয়াছিলেন | 

কবি ঈশ্বরচন্জের প্রকাশিত “সংবাদপ্রভাকর দৈনিক কাগজখাঁনি 

উত্তরাধিকারব্ুত্রে মণীব্দ্রের পিতার হস্তে আসে | মণীন্দ্রবাবু কোন চাকরি 

লইয়৷ জীবিকার্জন করিতে চাহেন ন। বলিয়া এই" পত্রের সম্পীদ্না ও 

তত্বাবধানের ভার তাহারই উপর ন্তস্ত হইল। এই সুযোগে তিনি 
স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি ও অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি অনেকেরই সহিত 

স্থপরিচিত হইলেন । কিন্তু সংবাদপ্রভাকরে'র উন্নতি ন] হইয়! ক্রমে 
অবনতিই ঘটিতে থাকিল। মণীন্দ্রবাবু তখন অভিনয় করা ও নাটকরচনার 
দিকে খুবই ঝু'কিয়াছেন এবং মনোমোহন পীঁড়ে, অপরেশ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির সহিত স্থপরিচিত হুইয়াছেন। এই-সব হুভুগে “সংবাদপ্রভাকর+ 

দিন দিন হীনগ্রভ হই গেল । এদিকে মণীজ্ের নাট্যপ্রতিভারও তেমন 

ধিকাশ হইল না। তিনি নান। কারণে প্রকাস্ত নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন 
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না, রচনাশক্তিরও উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি দেখ! গেল না। কাজেই 

তাহার সাংসারিক অবস্থ! ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। 
স্বামীজী প্রথমবারে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে মণীন্দ্রবাবু যখন 

আলমবাজার মঠে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন স্বামীজী তাহার 

ছুরবস্থার কথা জানিতে পারিলেন। পরে স্বামী যোগানন্দজীর দ্বার! 
তাহাকে বলরাম-মন্দিরে ডাকাইয়' স্বামী ব্রদ্মানন্দজীর হাত দিয়া ১২০০ ২ 

টাক] দ্েওয়াইলেন । ব্রহ্মানন্দজী একখানি খামে পুরিয় প্র টাকা তাহাকে 

দিলেন এবং ভিতরে কত আছে ন1জানাইয়৷ শুধু বলিলেন, “খোকা 
তুই কষ্ট পাচ্ছিস জেনে স্বামীজী এই টাকা দিলেন ।” এই সঙ্গদয়তায় 

তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না_কারণ তখন তাহার পরিবারের 

গ্রাসীচ্ছাদন পর্যন্ত ছুর্ঘট হইয়। পড়িয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণতক্তদদিগের সহিত মণীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধ সর্বাবস্থার সারাজীবন 
রক্ষিত হইয়াছিল, ইহ! আমরা পূর্বেই বলিয়া! আসিয়াছি। প্রথমাবস্থায় 
স্বামী ঘোগানন্দ, ত্রিগুণাভীতানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি শ্মনেকে প্রায়ই 

তাহার গৃহে যাইতেন। তিনিও সুবিধা পাইলেই সাধ্যান্ুসারে ফলমিষ্ট 

ইতাদি লইয়! বরাহনগর 'ও আলমবাজার মঠে ধাইতেন | বিশেষ বিশেষ 
পর্বদিনে তাহীর গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের ভোগরাগ হইত এবং ভক্তগণও সে-সব 

উত্সবে যোগ দিতেন । তিনি সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ও কাকুড়গাছিতে 

কীর্তন করিতে যাইতেন। গিরিশচন্দ্র 'ও রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই 

তাহাকে দ্বেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন এবং সাদরে গ্রহণ করিতেন । 

শ্রীমাতাঠাকুরানীরও তিনি ন্নেহপাত্র ছিলেন । মণীন্দ্রেরই আগ্রহে তাহার 

পরিবারের অনেকে শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বেলুড় মঠ স্থাপনের পর তাহার ছুরবস্থা চরমে উপস্থিত হওয়ায় তিনি 

পর্বের স্তায় আর তেমন যাইতে পারিতেন ন।। শেষ বরসে পুত্রগণ 
উপাজনক্ষম হইলে তাহার সচ্ছলতা ফিরিয়া আসে এবং তখন হইতে 

৫ 
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তিনি আবার স্বামী সারদ্রানন্দজী, শিবানন্বজী প্রভৃতির নিকট যাতায়াত 

করিতে থাকেন। দ্রেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে তিনি স্বগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের 

প্রসঙ্গে মগ্ন থাকিতেন। ফলতঃ বহিদুর্টিতে তাহার জীবন বিফল হইলে ও 

অন্তরের সম্পদে তিনি বঞ্চিত হন নাই এবং আধ্যাত্মিক আনন্দের ও 

তাহার ন্যুনত1 ছিল না। শ্রীরামকুষ্চ ও তাহার ভক্তবুন্দের কথাম্ন তিনি 

মাতিযা উঠিতেন এবং তাহার চক্ষু ছলছল করিত। ১৩৪৬ বঙ্গাৰের 

২৫শে আশ্বিন, বুহম্পতিবার, ৬মহা'লয়ার দিনে বেল? ২ট। ১০ মিনিটের 

সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন । 
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শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার আহিরীটোলায় 
তখনকার ৩১ নম্বর নিমুগোস্বামীর লেনে মাতুলালয়ে ১২৭৪ বঙ্গান্ধের ১৭ই 

ফান্তন (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮), শুক্রবার, পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ 

করেন ।১ তাহার পিতা শ্রীপুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতৃগৃহ ছিল হুগল। 

জেলার বলাঁগড়ে ৷ কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ ( ফুলে মুখোটা ) বলিরা তিনি 

চাকদহে মাতুলালয়ে বাস করিতেন । সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেব৷ বহু 

বিবাহ করিতেন ; তাহাদের অনেক পত্বীরই জীবন পিতৃগ্ৃহে অতিবাহিত 

হইত | উপেন্দ্র-জননীরও শ্বশুরগৃহবাস হয় নাই। উপেন্দ্রনাথের মাতুলের 
নাম শ্রীজগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি নিঃসন্তান ছিলেন এবৎ ভাগিনেয়কে 

পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন । তিনি রাধাবাজারে এক ঘড়ির দোকানে 

চাকরি করিতেন ; অবস্থ1 ভার্ল ছিল ন1। 
উপেন্দ্রনাথ যছুপগ্ডিতের স্কুলে কথামালা” পর্যস্ত পড়িয়া লেখাপড়া 

ছাড়িয়া দ্েন। মাতুল তখন তাহাকে তিরস্কান্ন করিয়া কোনও কাজ 

যোগাড় করিতে বলিলেন । হছুই-এক দিন ঘুরিয়াই তিনি এক ওঁধধালয়ে 

চাকরি পাইলেন ; কাজ_-৪ধধের শিশি-বোতল ধোওয়া, বোতলের 
গায়ে লেবেল লাগানে। ইত্যার্দি। কিছুদিন কাজ করিয়। উপেন্্রনাথ 

যখন বুঝিলেন যে, ডাক্তারের নৈতিক চরিত্র ভাল নহে, তখন তিনি 

চাকরি ছাড়িয়া দিলেন। পরে আবার ঘোরাঘুরি করিয়া বটতলায় 
(আপার চিৎপুর রোড ) বুন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে মাসিক 

পাচ টাকা! বেতনে কর্মসংগ্রহ করিলেন । এখানে কাজ ছিল দোকানঘর 

১ সহধর্িণী শ্রীযুক্ত ভবতারিণী দেবীর প্রদত্ত উপাদান-অবলম্বনে এই তারিখ 

স্থিরীকৃত হইল। 
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ঝাঁট দেওয়া, বই-সাজানে। ও বিক্রয় করা । কিছুকাল পরে মালিক 
ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দোকান বিক্রয় করিতে চাহিলে উপেন্দ্রনাথ উহ 
কিনিতে উগ্ভত হইলেন । দোকানের দাম মাত্র ৭৫২ টাঁকা হইলেও 
মাতুল এঁ টাকা দিতে চাহিলেন না। অগত্যা মাতুলানীর সাহায্যে তিনি 
দৌঁকানটি হাতে লইলেন এবং ছুই-তিন মাসের মধ্যেই ধারের টাক 

শোধ করিলেন। এ কালে এক পয়সা ছুই পয়সার চুটকি বই বাহির 

হইত; তাহাতে নানা রকম ছড়া থাকিত। উপেন্ত্রনাথ ত্ররূপ চুটকি 
বই অনেকগুলি একত্র করিয়া বড় বই ছাপাইলেন। ইহাতে বেশ আয় 
হইল। পরে আরও অনেক বই ছাপাইতে লাগিলেন । সঙ্গে সঙ্গে 

অপরের প্রকাশিত পুস্তকও বিক্রয় করিতে থাকিলেন। ভক্তবর 

দেবেক্রনাথ মজুমদারের অগ্রজ কবি স্ুুরেন্্রনাথ মজুমদারের যাবতীর 

কাব্যগ্রন্থের তিনিই ছিলেন একমাত্র বিক্রেতা । লি সুত্রে দেবেন্্রনাথের 
সহিতও হাব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। 

আহিরীটোলায় তখন দেবেন্দ্রবাবু ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণতক্ত অধরলাল 
সেনও বাস করিতেন। প্র সুত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় যাইতেন । সপ্তবতিঃ 
এই ভাবেই উপেন্দ্রবাবু তাহার প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ করেন এবৎ 
তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে 
থাকেন। শ্রীরামরুষ্জও এই স্ুলক্ষণ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয় তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন । উপেন্জ্রনাথ আত্মপরিচয় দিলে ঠাকুর বলিলেন, 
“ও» তুমি ব্রাহ্মণ! তোমাদের বাড়িতে ঠাকুরসেব। আছে কি ?” উপেন্দ- 
বাবু উত্ত॥ দিলেন, “হাঁ, নারায়ণের নিত্যপৃজ। হ্য়।” ঠাকুর জিজ্ঞাস 
করিলেন, “একদিন নারায়ণের প্রসাদ খাওয়াতে পার?” উপেক্ত্রবাবু 
স্বীকৃত হইয়া মাতুলালয়ে ফিরিলেন ) কিন্তু কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, 
মাতুলানী এই অনুরোধ ভালভাবে গ্রহণ করিবেন কি? অনেক ভাবিয়া 
শেষে তাহাকে বলিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির একজন সব্ব্রাহ্মণ 
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এনারায়ণের প্রসাদ চাহিয়াছেন। মাতুলানী ব্রাহ্মণের আকাক্কা শুনিয়া 
সহজেই সম্মত হইলেন এবং উপেন্দ্রনাথও একদিন প্রসাদ লইয়। দৃক্ষিণেশ্বরে 

উপস্থিত হইলেন । তখন নরেন, রাখাল প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন 

“যুবকভক্ত প্রপাদ পাইতে বসিয়াছেন। উপেক্জরের হাতে নারার়ণের প্রসাদ 

দেখিয়া ঠাকুর সাণন্দে উহা] হইতে নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন এবং 

পরে সকলের পাতে দিতে বলিলেন । 

এই ঘটনার পূর্বে উপেন্দ্রবাবুর দেখাদেখি পাড়ার ছেলের! দক্ষিণেশ্বরে 

যাতায়াত আরম্ভ করিলে অভিভাবকগণ জগবন্ধুবাবুর নিকট নালিশ 

কবেন এবং মাতুলও উপেন্দ্রকে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত হন। কিন্ত 

মামীমার সাহায্যে দক্ষিণেশ্বরে প্রসাদ লইয়া যাইবাঁর পব হইতে প্র বাধা 

দূরীভূত হয়। মামীমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর একদিনও প্রসাদ 

পাঁঠাইয়াছিলেন। তিনি বেশ ভাল রধিতে পারিতেন। 
অপর ভক্তদের ন্যায় উপেন্ত্রনাথ ঠাকুরকে কিছু দিতে পারেন ন! 

বলিয়। তাহার মনে ছঃখ হয়__ইহ! ভাবিয়া ঠাকুর তাহাকে দ্ুই পয়সার 

জিলিপি আনিতে বলিয়াছিলেন। এইজন্য পরে উপেকন্দ্রবাবুর বাড়িতে 

ঠাকুরের উৎসবে জিলিপিভোগ দেওয়া হইত। উপেন্দ্রবাবুর পত্রী শ্রীধুক্তা 

ভবতারিণী দেবী জানাইয়াছেন যে, উপেন্্র “বিবাহে সম্মত ছিলেন ন1; 
পরে ঠাকুরের অন্ুমতিক্রমে তিনি বিবাহ করেন। মেয়েটি ঠাকুরের 

পুর্বপরিচিত ঘরের । তাহার নাম ঠাকুরের পছন্দ না হওয়ায় তিনি 

বলিলেন, “ও নাম ভাল ন1, একটা ভাল নামল্লাথ না কেন ? মেয়ের 

নাম ঠাকুরকে দিতে বলিলে তিনি কহিলেন, উহার নাম হোক 

ভবতারিণী” | সেই নামেই ইনি এখন পরিচিত । ভবতারিণী দেবীর বর্ণ 

কাল ছিল বলিয়। স্বামীজীর এই বিবাহে আপত্তি ছিল। ভবতারিণীর 

ইহা মনে ছিল। তাই পরে একদিন স্বামীজী তাহার ঘরে আপিলে 

তিনি স্বামীরজীকে সুপারি দিতে অস্বীকৃতা হন। তখন স্বামীজী 
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বলেন, “উপেন-ঠাকুরের গলায় যখন ঝুলেছই তখন সুপারি কেন, 

তোমার হাতের রান্নাও খেতে হবে ।” ইহার পর তাহার 
রাগ পড়িল। 

ক্রমে উপেন্দ্রনাথ ভক্তমহলে স্থুপরিচিত হুইয়! শ্রীক্রীগকুরের সহিত 

বিভিন্ন ভক্তগৃহে যাইতে ও উৎসবাদিতে যোগ দিতে লাগিলেন ৷ এইরূপে 

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাঁটাতে যেদিন ঠাকুরের শুভাগমন হয় 
(৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫), সেদিন উপেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত থাকিয়া 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের সহিত ঠাকুরের পদসংবাহনের সৌভাগ্যলাভ 
করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ 

পরমহৎসদ্দেবের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, “কার্যকারী ভক্তদের 

মধ্যে ভক্তবীর স্থরেন্্রনাথ মিত্র, বলরাম বনু, কেদ্ারনাথ চট্টরোপাধ্যানস, 
হরিশচন্ত্র মুস্তফী, দ্বেবেন্দত্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, 

মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল'ঘোষ, উপেঞ্ নাথ 

, মুখোপাধ্যায় প্রসৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মার৷ সকলে মিলিত হইয়। পরমহংস- 

দেবের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে মহোৎসব-কার্যটি আরম্ভ করিলেন ।” ফলত: 

উপেন্ছনাথ দরিদ্র হইলেও পূর্ণোছ্ধমে সমস্ত উৎসবাদিতে যোগ দিতেন, 
সাধ্যমত সমস্ত কার্য করিতেন এবং অবকাঁশ পাইলেই কলিকাতায় ও 

দক্ষিণেখরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়! শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া ধন্য 

হইতেন। 

তথাপি দারিদ্র্য তাহার বুকে যেন একট! জগন্দল পাথরের মতো 

চাঁপিয়া থাঁকিয়। তাহার ভক্তিপ্রকাশ ও ভক্তিলাভের চেষ্টাকে প্রতিপদে 
বাধা দ্বিতেছিল। অপর ভক্তের! যেখানে অসঙ্কোচে ঠাকুরকে লইয়! 

আনন্দ করেন, সেখানে উপেন্দ্র যেন হৃদয়ে তেমন স্বাধীনতা বোধ করিতে 

পারেন না। বাড়িতে মাতুলও সর্বদ1 তাহার অক্ষমতার কথ স্মরণ 

করাইয়া! দেন। ফলতঃ ভক্তিলাভের চেষ্টার সহিত এই দারিদ্র্যনাঁশের 
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চিন্তা সর্বদ| তাহার মনে জাগবক থাকিত । তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একদিন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি চাস?” তখন স্বতই তাহার উত্তর 
আসিল, “অর্থ চাই” ভক্তবাঞ্ধাকক্পত্বর ঠাকুর এই যাজ্জার সার্থকতা 
বুঝিয়া৷ আশীর্বাদ করিলেন, “খুব হবে ।” ঠাকুর ভক্তের এই ভক্তিপথের 

বাধা দূর করিলেও তাহাকে গৌণভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, অর্থম্পৃহা 
জীবনের কাম্য ব1 উচ্চতর ভক্তির সহগামী হইতে পারে ন।। পুজ্যপাদ 
'অখগ্ডানন্দজীর 'ম্বৃতিকথা”য় তাই উল্লিখিত আছে_-“পে (উপেন্জবাবু ) 

যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত তখন একদিন ঘর-ভর! 

ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অঙ্গুলিনির্দেশে উপেনকে দেখাইয়। বলিয়াছিলেন, 
“এই ছেলেটি আমার কাঁছে কিছু অর্থকামন] ক'রে আসে যায় ।৮৮ শ্রীযুক্ত 

হেমেক্দ্রসাদ ঘোষ আর এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, 

“ভক্তসমাবেশে কোন ভক্ত একদিন দরিদ্র উপেন্দ্রনাথকে দেখাইয়। 
পরমহত্সদেেবকে বলিয়াছিলেন, আপনি তে! উপেনের কিছু করলেন ন11” 

তাহাতে ঠাকুর হাসিয়া! বলিয়াছিলেন, “ও তো! কিছু চায় না! ওর ইচ্ছ?, 

ওব ছোট দুয়ারটি বড় হয়-_তা হবে।” ঠাকুরের শুভেচ্ছা কিন্ধূপ 

কার্ধকর হ্ইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। কিন্তু পাঠক বদ্ধি 
মনে করেন যে, উপেন্ত্রনাথ শুধু অর্থার্থ ছিলেন, তবে তাহার প্রতি 

অবিচার করা হইবে। ঠাকুরের সহিত মিলন ও পরবর্তী কাঁলের 
ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে আমাদের বর মনে হয় যে, অধিত্বের সহিত 

প্রকৃত ভক্তিও তাহার যথেষ্ট ছিল। 
শীপ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়'উপেন্ত্রনাথ কাশীপুরের শ্মশানে 

, উপস্থিত হইয়াছিলেন । চিতাগ্নিনির্বাপণান্তে ভক্তগণ যখন কাশীপুরের ঘাটে 

অবগাহনাদির জন্য একে একে যাইতেছিলেন, তখন এক বিষধর সর্প 

উপেন্ত্রনাথের পদে দংশন করে। সর্পাঘাতে তিনি বসিম্ন। পড়িলেন। 
ভক্তের! তাহার পায়ের উপরিভাগ খুব জোরে বাঁধিষ্ী ক্ষতস্থানটি 
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তপ্ত লৌহশলাকাদ্বার পোড়াইয়া দিলেন । শ্রীরামরুষ্ণের কৃপায় তাহার 
জীবনরক্ষা হইল; কিন্তু ক্ষতস্থানটি প্রায় চার-পাঁচ মাঁস নীলবর্ণ হইয়' 

ফুলিয়া রহিল ( পরমহৎসদদেবের জীবনবুস্তাস্ত”, ১৫৩ পৃঃ )। সেই নীল 

দ্বাগ আজীবন ছিল। 

উপেন্দ্রনাথ যে যুগে পুক্তকের দোঁকান খোলেন, সে যুগের বাঙ্গালীদের 

তেমন উল্লেখযোগ্য পুস্তকব্যবসায় ছিল না, আর বটতলাই ছিল এ 

ব্যবসায়ের কেন্দ্র। ধীরে ধীরে তিনি একটি ছাপাখান। কিনিয়। 

প্রকাশকের কার্ষে হাত দিলেন এবং 'জ্ঞানাস্কুর” নামক এক ক্ষুদ্র কাগজ এ 

মুদ্রণালয় হইতে বাহির করিতে লাগিলেন । শ্রীমৎ স্বামী বিষেকানন্দজীর 

“ইমিটেশন্ অব. ক্রাইস্ট”-এর বঙ্গানুবাদ “ঈশান্ুসরণ+ এ পত্রে প্রকাশিত 

হইত। অকম্মাৎ তিনি “রাজভাষা” নাম দিয়া ইংরেজী ভাষাশিক্ষার 

সহজ প্রণালীযুক্ত একথাঁনি পুস্তক বাহির করিলেন। এই পুস্তক 

বহুজনসমাদূত ও বহুলপ্রচারিত হওয়ায় তীহার অর্থভাগ্য ফিরিল, 
বাবসায়ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ৩ নম্বর বিন স্কোয়ারের 
একখানি দ্বিতলগৃহ ভাড়া লইয়। ব্যবসায়ের প্রসারে উদ্যত হইলেন । 

শীঘ্রই “বস্থমতী” নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিক তাহার মুদ্রণালয় 
হইতে প্রকাশিত হইল । 

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, উপেন্ত্রবাবু শুধু অর্থার্থী ছিলেন না; 
তিনি ব্যবসায়ী হইলেও মুখ্াযতঃ ভক্ত ছিলেন । ইহার প্রমাণ এই সময়ের 

একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কুমুদ্ববন্থু দেন লিখিতেছেন-__ 

“পাশ্চাত্তয দেশ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় আমিতেছেন__ইহা 

লইয়া কলিকাতায় তুমুল সাড়া? পড়িয়া গেল। কলিকাতা অভ্যর্থনা- 
সমিতির আয়োজনে স্সামীজীকে থিদিরপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহ 
স্টেশনে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । উপেন্দ্রবাবু পূর্বদিন কলিকাতা ও 

শহরতলীর প্রায় সর্বস্থানে প্রাকার্ড মারিয়া বড় বড় অক্ষরে স্বামীজীর 
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পৌছিবার স্থান ও কাল জানাইয়াছিলেন। ইহ] ব্যতীত হাজার হাজার 

হাগুবিল ছাপাইয়। স্বামীজীকে সংবর্ধনা করিবার জন্ত কলিকাঁতাবাসী- 
দিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন । এই সমস্তই উপেন্দ্রবাবুর নিজব্যয়ে । 
নবপ্রকাশিত "বসুমতী”তে স্বামীজীর উপবিষ্ট ছবি এবং তাহার ছই পার্খে 

দুইটি মঙ্গলঘট দিয়া উহ্থার নীচে স্বামীজীর আগমনোৌপলক্ষ্যে মহাকবি 

গিরিশচন্ত্রের রচিত নৃতন গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যার 

“বস্থুমতী* হাজারে হাজারে বিনামুল্যে বিতরিত হইয়াছিল । সেইদিন 

সন্ধ্যাকালে পুজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ এবং পরমতক্ত 

গিরিশবাবু ও পুর্ণবাবুর মধ্যে আলোচনা হইতেছিল বে, শীতকালে 
অতিপ্রত্্যুষে স্পেশাল ট্রেন আপিবে, সুতরাৎ হয়তো শিয়ালদহে লোকেব 

বেশী সমাগম হইবে না। এমন সময় সহস উপেনবাবু আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। গিরিশবাবু ও স্বামীজীদের সন্দেহের কথা শুনিয়া তিনি 
দুঢভাঁবে বলি! উঠিলেন, “কাল স্বামীজীকে দর্শন করবার 'জন্ত বহু সহস্র 
লোক যাবে । আমি সমন্ত কলকাতা, বরাহনগর, কাশ।পুর, ভবানীপুর, 

আলিপুরে প্রাকার্ড লাগিয়েছি, পঞ্চাশ হাজার হ্াগুবিল বিলি করেছি এবং 

দশ হাজার “বন্গুমতী+ বিতরণ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীপ্রীঠাকুরের 

কপার খুব ভোরে, এমন কি, রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই লোকে লোকারণ্য 
হবে|, গিরিশবাঁবু বলিলেন, ভাই, এট! যদি হয়, তবে তুই মস্ত একটা 

কাঁজ করলি ।” উপেনবাবুর কথা অনেকে সেদিনকার বৈঠকে আশ্বস্ত 

ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; কারণ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে 
বিজ্ঞাপনের তেমন উদ্ধম ছিল না-াহারা সংবাদপত্রের স্তস্তে শুধু 
তাহার আগমনসতবাদ ছাপাইয়! নিরস্ত ছিলেন ।” স্বামীজীর জীবনীর 
সহিত পরিচিত সকলেই জাঁনেন যে, উপেন্্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী 

আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল । 

শীঘ্রই উপেন্দ্রবাবু ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভাগ্যলক্মীর প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করিয়' 



৩৯৪ শ্রীরামকুঞ্+-ভক্তমালিকা 

গ্রে স্টাটের একটি স্ুবৃহৎ বাড়ি ভাড়া লইয়া মুদ্রশালয় প্রভৃতি তথায় লইরা' 

গেলেন । “বস্ুুমতী”র গ্রাহকসংখ্যা বধিত হওয়ায় ছাপাখানাও বাঁড়াইতে 

হইল এবৎ প্রথখিতনাম1 সাহিত্য-মহারথীর! সম্পাদকশ্রেণীতে নিষুক্ত 
হইলেন । বিভিন্ন সময়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, স্থরেশ 

সমাজপতি “বস্থুমতী'র সম্পাদক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পুস্তকপ্রকাশন- 

বিভাগও অনুরূপ বধিত হইতে লাগিল । “বস্ুমতী সাহিত্যমন্দিক' হইতে 

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, টেকটাদ, গিরিশচন্দ্র, 

রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্রের গ্রস্থাবলীর অতি সুলভ সংস্করণ 

এবং সঞ্জীবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচন প্রকাশিত হইয়া অনেক দরিদ্র 

সাহিত্যামোদীর গৃহে বিরাজ করিতে লাগিল । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 

লোকের দৈনিক সংবাদ পাইবার আগ্রহ আছে জানিয়া উপেন্দ্রবাবু 

সান্ধা “দৈনিক বস্থমতী” প্রচার করেন। সমরসংবাদ-সম্বলিত এই 
পত্রিকাকে লোকে 'বস্তুমতী টেলিগ্রাফ” বলিত। প্রথমে উহাতে সংবাদ্রই 
,অধিক থাকিত; পরে উহা পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্রে পরিণত হয়। উপেন্ত্র 

বাবুর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ আহলাদিত হইয়াছিলেন 

এবৎ বলিয়াছিলেন, “উপেনের ব্যবসায়বুদ্ধি খুব ৮ 
উপেন্দ্রনাথের অর্থাজন-ক্ষমতা সমধিক বর্ধিত হইলেও তাহার 

ধর্মম্পৃহার কিঞ্চিন্াত্র ন্যনতা ঘটে নাই) বরং উহ! উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
পাইয়াছিল। তাহার অনুরোধে স্বামীজী “বস্থমতী'র শিরোভূষারূপে 

সন্ন্যাপীদ্দের অভিবাদনমন্ত্র নমে। নারায়ণীয়+ নির্বাচন করিয়। দিয়াছিলেন 

এবং উপেলবাবু সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই পত্রিক! শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
স্বামীজীর বাণীপ্রচারে সর্বদ প্রস্তুত ছিল। তখনকার দিনে “ইগ্িযান 

মিরর ও 'বস্ুমতী” এই কাজে অগ্রণী ছিল। উপেনবাবু “্বামি- 

শিষ্যসংবাদ”-প্রণেতা শরৎবাবু ও অপর একজনকে বলিয়া! রাখিয়াছিলেন, 

স্বামীজীর বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া পাঠাইতে। এ্র-সকল তাহার 



উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯৫ 

পত্রিকায় সাদরে মুদ্রিত হইত। তিনি প্রতি নভেম্বর মাসে তাহার 
আহিরীটোলার বাড়িতে বে শ্রীরামকৃষ্টোৎসব করিতেন, উহা ক্রমে একটি 

দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছ়িল। কীর্তনভজন, ভক্তসমাগম ও 
প্রসাদবিতরণার্দিতে সমস্ত বাটাটি সেদিন আনন্দমুখবিত থাকিত। বাড়ির 
ভিতরদিকে অনতিদীর্ঘ প্রাঙ্গণে ীশ্রীঠাকুরের ছবি গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি 

নানাবিধ কুস্থমে ও পুষ্পমালো সজ্জিত হইত এবং ছবির সম্মুখে মঠের 

সাঁধুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত হইত। বগ্বাঁজারে বাসস্থান ও 

ব্যবসায় স্থানান্তরিত হইবার পরও কর্মচাঁরিবুন্দকে লইয়! এই উৎসব 

মহাঁসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। 

সাধু ও ভক্তসেবায় তাহার খুবই অন্থরাগ ছিল। শ্রীমৎ স্বামী 
অখণ্ডানন্দজীর 'ম্বতিকথা”য় আছে-_“ঠাকুরের অন্তর্পীনের অবাবহিত পরে 

স্বামীজীপ্রমুখ আমরা কয়জন গুরুভাঁই যখন.. কোন দিন কাকুড়গাছি 

পর্যস্ত গিয়।--'রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষুধাতুর অবস্থায় উপেন্দ্রের 

সেই ছোট্ট দোৌঁকানটিতে পৌছিতাম, উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চাকঙ্গারি নান" 

প্রকারের খাবার ও দোন! দোন। পান খাওয়াইয়। তাজা করিয়া দ্িত। 

বিডন স্কোয়ারের ধারে ছ্যাকড়াঁগাড়িব আড্ডা? ছিল। গাড়োয়ানরা 

“বরাহনগর, কাশীপুর, চাঁর পয়সা বলিয়া! হাঁকিত | ভাড়া দ্বিয়! উপেন্জ 

আমাদের সেই গাড়িতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন যে সে আমাদের 
খাওয়াইয়৷ বরাহনগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত, তাজা! বল! যায় না। 

ভ্ঞানানন্দ অবধৃত ( নিত্যগোপাল ) তখন রাম দ্বা্দার ( দত্তের ) বাঁড়িতে 

থাকিতেন। তিনি প্রতাহ বৈকালে উপেন্দ্রের দোঁকানে আসিয়া 

ভিতরের অন্ধকার কুঠরিতে বসিয়া থাঁকিতেন এবং জলযোগ করির়! 

একটু বেশী রাত্রে চলিয়া বাইতেন ।” শ্ট্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ( লাটু 

মহারাজ ) উপেন্ত্রবাবুর নিকট অশেষ সাহায্য পাইতেন এবং অনেক 
সময় “বস্থুম্তী” আফিসে বাস করিতেন সত্য কথা বলিতে গেলে 



৩৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

“বন্ুমতী সাহিত্যমন্দির শুধু সাহিত্যামোদীদেরই মিলনস্থান ছিল না, 
প্রীরামকষ্ণান্থুরাগীদিগকেও প্রায়ই সেখানে দেখ। যাইত! স্বামী 

বিবেকানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের পদধুলিলাভে উহা! ধন্য হুইয়াছিল। 
আবার দরিদ্র শ্রীরামকুষ্ণভক্ত অনেকেই সেখানে নানাভাবে উপকৃত 

হইতেন। তাঁই “বস্থমতী'র একজন প্রিন্টার রাধিকাপ্রসাদ একদিন 

বলিয়াছিলেন, “এট। বস্থুমতী আফিস নয়, রামকৃঞ্চের সদাব্রত” (শোহিত্য”, 

বৈশাখ, ১৩২৬ )। 

এই শ্রীরামকুষ্তান্থরাগের সহিত তাহার উদারহৃদয়তা বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য ৷ দরিদ্রের সম্তান হইলেও তাহার আচারব্যবহারে অর্থসম্বন্ধে 

অনুদ্ারতার স্থলে গভীর সহ্ৃদয়তাই প্রকাশ পাইত। তাহার সুযোগ্য 
পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক “সচিত্র মাসিক বস্থমতী+ প্রকাশিত 

হইবার পূর্বে উপেন্দ্রনাথ ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে “সাহিত্য-কন্সক্রম” 

নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি উহ1.১২৯৭ বঙ্গাবের 

শেষে দাহিত্যঠ নামে নামাস্তরিত করিয়া সম্পাদক স্থুরেশচন্তর 

সমাঁজপতিকে সমুায় স্বত্ব দান করেন। 

স্থুমতীগর কর্মচারীর! আপদে-বিপদে তীহার সাহায্য পাইত। 

একবার সরকারী সংশোধনালয়ের দুইটি বালককে কাজ শিখিব'র জন্য 

“বস্ুমতী” সাহিত্যমন্দিরে পাঠানো হয়। তাহাদের একটি কষ্ধেকখানি 
পুস্তক চুরি করিয়া ধরা পড়ে । কিন্তু দয়ার্র উপেন্ত্রনাথ পুলিস আদালতে 

গিয়া বলেন যে, এঁ বইগুলি তিনি বালককে উপহার দিয়াছেশ । বিচারক 

অগত্য। তাশ্াকে ছাড়িয়া দেন । একদিন আফিসে আসিয়া তিনি দেখিতে 

পান, কয়েকজন লোক একটি যুবককে ঘ্বিরিয় ঈাড়াইয়া আছে-_-সে 

ছাপাখানার হরফ চুরি করিয়াছে ; তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত নিকটেই 
পুলিস ফাড়াইয়। আছে । উপেন্দ্রনাথ পুলিসকে বলিলেন যে, তিনি যুবককে 

এগুলি দান করিয়াছেন। পুলিস চলিয়া গেলে তিনি অপরাধীকে 



উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯৭ 

বলিলেন, “বাপু, চলে যাও; অমন কাজ আর কখনো ক'রো না।” 

যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাহার কাগজ সরবরাহ করিত, একদিন 

সেখান হইতে পত্র আসিল যে, বহু টাক। বাকী পড়িয়াছে। উপেন্দ্রনাথ 
জানাইলেন যে, তিনি সমস্ত টাকাই উক্ত কোম্পানির কর্মচারীকে 

দ্রিয়াছেন। তদনুযায়ী কোম্পানির লোক আসিয়া বস্ুমতী আঁফিসের 

হিসাব পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিল উপেন্্রনাথের কথাই ঠিক-_কর্মচাবী 
এঁ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন উপেন্দ্রনাথ সমস্ত টাক। নিজে শোধ 

করিবার দায়িত্ব লইলেন এবৎ অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন । 

এইরূপ দয়ার কারণ এই যে, শ্রঁ ব্যক্তি এক সময়ে শ্রীবামকৃষ্ণের নিকট 

যাইতেন। একদিন কার্ধক্ষেত্রে যাইবার পথে এক কন্াদায়গ্রস্ত বাক্তি 

অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি সেদিনকার বিক্রয়লন্ধ টাক তাহাকে দিবার 

প্রতিশ্ষতি দেন এবং সন্ধ্যায় সেই ব্যক্তিকে ৩০০২ ০ দিয়া 
প্রতিজ্ঞামুক্ত হন । 

উপেন্ত্রবাবু আদর্শ গৃহী ছিলেন । তিনি নিজে সম্ভাবে অর্থ উপার্জন 
করিতেন এবং দশ জনকে এরূপ প্রেরণ! দ্বিতেন। সুরেশ সমাজপতি 

“সাহিত্যে” লিখিয়াছিলেন-__“বস্ুমতী-র প্রবর্তক হইতে নিম়পর্ধায়ের 
সেবক পযন্ত গ্রায় সকলেই রামকৃষ্ণতক্ত |” এই সাধুবৃত্তি তাহার পরিবারের 

মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার 

উপযুক্ত পুত্র সতীশচন্দের মনে একবার সন্বাসগ্রহণের স্পৃহা! জাগিয়াছিল । 

কিন্তু মঠকর্তৃপক্ষ তখন তীহাকে অনেক বুঝাইয়। গৃহে পাঠাইয়। দেন । 

উপেন্্রনাথের কার্ধে সফলতার একটি প্রধান কারণ ছিল শ্রমশীলতা।। 

দিনের পর দ্বিন তিনি বস্থুমতী কার্যালয়ে সমস্ত কাজ মনোযোগ দিয়া 

দেখিতেন। প্রতিদিন থাকালে আহিরীটোলার ' বাড়ি হইতে আসিয় 

তিনি সারাদিন অফিসে থাকিয়! সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া যাইতেন। 

গ্রেস্টাটের বাড়ি হইতে বস্মতী-মুদ্রাযন্ত্র ও বন্গমতী-সাহিত্য-মন্দির 



৩৯৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

প্রভৃতি বর্তমান বিপিনবিহ্ারী গাঙ্গুলী স্টাটের বাড়িতে স্থানাস্তরিত হইয়া 
ক্রমে বিপুলাকার ধারণ করে। সাহিত্যপ্রচারে উপেন্ত্রনাথ শ্রীপ্রই 

বিঙ্গবাসী”র যোগেন্্নাগ ও “হিতবাদী”র কাব্যবিশারদের সমকক্ষ হইয়। 
উঠেন। এই নৃতন বাড়ি বাঙ্গালার ছুইটি 'প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের স্তি বক্ষে 
ধারণ করে। ১৮৫৪ গ্রীষ্টাবে এখানে “কলিকাতা ইগ্তাস্টিযাল আট স্কুল 

স্থাপিত হয়। পরে এখানেই শ্রীঅরবিন্দের ন্যাশনাল কলেজ" 

প্রতিষ্ঠিত হয়। 

জীবনে সাফাল্যলাভ করিলেও উপেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন 

যে, এই সমসন্তেরই মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আশীর্বাদ । আর ইহাও 
তীহার বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীগুক তাহাকে বিপথে যাইতে দিবেন ন1। 

ফলতঃ উপেন্দ্রবাবুর সমস্ত জীবনই গুরুবলের প্ররুষ্ট উদ্দাহরণ। 
১৩২৫ বঙ্গাবের ১৭ চৈত্র সোমবার সায়ান্কে তিনি আহিরীটোলার 

মাতুলালয়ে দেহত্যাগ করেন ( ইৎ ৩১শে মার্চ, ১৯১৯ )। ' 





নবগোপাল তবে।ষ 



চুমীলান্ বনু 
শ্রীযুক্ত চুনীলাল বন্থ কলিকাতা মিউনিসিপাল অফিসে কাঁজ করিতেন 

এবং স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ অবসরকালে সাধুদর্শনের জন্য ইতন্ততঃ 

গমনাগমন করিতেন, কিংবা অন্ততঃ একবার গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া 

আঁসিতেন। একদিন জনৈক সহকর্মী তাহার মনোভাব জানিয়' 
কথাপ্রপঙ্গে বলিলেন, “যদি সাধু দ্বেখতে চাও তো রাসমণির কালীবাটীতে 
পবমহংসকে দেখে এসে1 1” কোথায় কালীমন্দির বা কিরূপে তথায় যাইতে 

হর, তিনি জানিতেন না। তাই বন্ধুকে প্রশ্নপুর্বক শুধু এইটুকু জানিয়া 
লইলেন যে, উহ। কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার উপরে অবস্থিত; আহ্রীটোল। 

হইতে জোয়ারের সময় নৌকাযোঁগে যাওয়া চলে। দ্বিপ্রহরে গমন 
আবশ্তক এবৎ এ সময়ে অফিসের ছুটি ও জোয়ার উভয়ের সঃযোগ হওয়া 

প্রয়োজন ; সুতরাং স্থসংবাদ পাঁইয়াও দক্ষিণেশ্বরে যাইতে ছুই-তিন সপ্তাহ 
কাটিবা গেল। পরে এক রবিবারে অবস্থা! অন্কুল দেখিয়া! তিনি 

আহারাস্তে আহিরীটোলাঁঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং মাঝিদেব সাদর 

আহ্বানে নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। অনিশ্চিত স্থানে যাইতেছেন, 
অধিকন্ত পুর্বে তিনি কখনও নৌকাযোগে কোথাও যান নাই ; অতএব 
মনে বেশ একটু উদ্বেগ ছিল। এইভাবে প্রায় অর্ধঘণ্ট। অপেক্ষার পর 

উপযুক্ত আরোহী পাঁইয়! মাঝিরা জোয়ারে নৌক। ছাড়িয়া দিল। 

ক্রমে উহ। দৃক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উগ্ভানে আসিয়া উত্তরের ঘাটে থামিল। 

চুনীলাল পাঁচ পয়নস| ভাড়া দিয়! নামির! পড়িলেন। 
অপরিচিত উদ্যানে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ ও পদঢারণাস্তে তিনি একখানি 

কুটারে জনৈক ব্রহ্মচারীর দর্শন পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । ব্রহ্মচারী 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চাই-_-ষধ ?” চুনীলালবাবু উত্তরে জানাইলেন, 



৪০০ চুমীলাল বন্থু 

“না, আমি পরমহংসুট্দেবের দর্শনে এসেছি ।” ব্রহ্মচারী অঙ্গুলিনির্দেশপুর্বক 
বলিলেন, “হা, একজন পরমহৎস এ কোণের ঘরে থাকেন |” তদন্ুসারে 

তিনি গৃহের উত্তরের বারান্মায় আসিয়! দ্বারপথে দেখিলেন, একজন 

কক্ষমধ্যে একা! বসিয়া আছেন। ভিতরে প্রবেশপুর্বক প্রণাম করিতেই 
তিনি প্রশ্ন করিলেন, “কি জগ্ক এসেছ?” চুনীলাল বলিলেন, “দর্শন 

করতে 1” পরমহংসদেব যে ছোট্ট খাটটির উপর বসিতেন, উহার উত্তর 

দিকে একখানি বেঞ্চি ছিল। তিমি চুনীলালকে উহাতে বসিতে বলিলেন 

এবং পরম আত্মীয়ের স্তাঁয় ত্বাহার সংসারের খবর আদ্যোপান্ত শুনিয়। 

লইলেন 7 প্রেমভক্তি বা ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিষয় কোন প্রসঙ্গই সেদিন 
হইল ন1!। বিদায়কালে ঠাকুর তাহাকে একটু মিছরি-প্রসাদ খাইতে 

দবিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮১ খ্রীষ্টাবের মার্চ মাসের ঘটনা । এ সময়ে 
রামলাল-দাদ। ব্যতীত আর কাহাকেও চুনীবাবু সেখানে দেখেন নাই। 

ইহার পরের ঘটন চুনীবাবু এইভাবে বিবৃত" করিয়াছেন, “মার্চ 
মাসের শেষে অফিসের মাহিন৷ পাইলে মনে কেমন প্রবল ইচ্ছ। জাগে 

বাঁটী হইতে পলাইবার এবং কিছুদিন হৃষীকেশে বাস করিবার । মাহিন। 

ভিন্ন বাটা হইতে আরও ২০০২ টাক লইয়া অফিসের আর একজনের 

সহিত পলাইয়। যাই। ' সে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি অনেক স্থান 

দেখিয়াছে ও তাহার অনেক জানাশোনা আছে বলিয় গল্প করিত। 

বাটাতে স্ত্রীপুত্রাদি রহিয়াছে, কাহাঁকেও কিছু ন1 জানাইয়া কেবল অফিসে 

এক মাসের ছুটির জন্য একখানি দরখাস্ত রাখিয়া ছুইজনে রওন। হই। 
পথে তাহার অনেক আলাপী লোকের সহিত দেখ! হইতে থাকে এবং 

এখানে ছদিন, ওখানে একদিন--এই করিতে করিতে দশ-বার দিন 

কাটিয়। যাঁয়। ক্রমাগত এইরূপ নানাস্থানে ঘোরাঘুরির জন্য বিরক্তি আসে 

এবং তাহাকে বলি ষে, আমি আর, তাহার সহিত যাইব না আমার ইচ্ছা 

হৃষীকেশে গিয়া কিছুদিন থাক; এভাবে ঘুরিতে আমি আসি নাই। 



চুমীলাল বন্থ ৪০১ 

এই বলিয্পা! তাহার সহিত কানপুরের একত্থান হইতে পৃথক হইয়া 

হৃধীকেশে বাই । সেখানে যে কেবল সাধুর! বাস করে, জানিতাম না। 

কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া মর্কট' বৈরাগ্যের অবসান হইল এবং 
এক মাস পুর্ণ হইবার কয়েকধিন পূর্বেই পত্র লিখিয়া বাটা 

ফরিয়! আসি |” 

আফিসে ফিরিলে স্থুপারিন্টেণ্ডেন্ট জানাইলেন যে, বিনা অনুমতিতে 
অনুপস্থিতির জন্য তাহার চাকরি গিয়াছে । তিনি উহা! ধরিয়াই 

লইয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপ:লিটির ভাইস্-চেরারম্যান শ্রীযুক্ত শ্তাম 
বিশ্বাস স্ুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করিয়া! চুনীবাবুকে বিনা 
বেতনে একমাস ছুটি দিয়া কাজে বহাল করিলেন । 

পরবর্তা ঘটনা তিনি এইরূপ বর্ণনা করেন-_“ইহার কয়েকদিন পরেই 
আমি দ্বিতীয়বার দ্ক্ষিণেশ্বরে যাই এবং পরমহংসদেবের নিকট বলরাম- 

বাবুকে দেখিতে পাই। বলরামবাবু প্রায় এক বৎসর হইল “কলিকাতায় 
আসিয়া রহিয়াছেন। বড়লোক-_পার্খের বাটাতে হইলেও আলাপ- 

পরিচয় হয় নাই। ঠাকুর বলরামবাবৃকে বলিলেন, "ইনি তোমার পাশেই 

থাকেন; তুমি যখন আসবে, একে নিয়ে এসো” অতঃপর যখনই 

বলরামবাবু দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন, আমায় লইয়া! বাইতেন । তবে রবিবার 

বা ছুটি না থাকিলে আমার যাওয়া ঘটিত না” বলরামবাবু প্রতি 
রবিবারে নৌকা ভাড়া। রায় ভক্তমণ্ডলীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন ! 
ইহাতে দরিদ্র ভক্তদের বিশেষ সুবিধা হইত। এইবূপে চুনীবাবুর সহিত 
বলরামের ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইরাছিল এবং উভয়েই পরম্পরের খবরাখবর 
রাঁখিতেন। চুনীলালের অনুথ হইলে বলরাম চিকিৎসক ডাকিয়! 
আঁনিতেন এবং প্রতিদিন সংবাদ লইতেন। প্রতিবেশীরা অবস্ত এইজন্য 

চুনীবাবুকে বিদ্রুপ করিয়। বলিত, “বড়লোকের গা-ঘে পা।” কিন্তু বন্ধুত্বের 
আকর যেখানে অন্তরূপ, সেখানে এনক্ধপ উক্তিতে কেহ বিচলিত হয় না; 



৪০২ শ্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 

চুনীবাবুও সঙ্কল্নচ্যুত হন নাই। তাহার বাড়ি ছিল বলরামভবনের ঠিক 
পশ্চিমে ; তাই উভয়ের মিলনের স্থযোগ ঘটিত প্রচুর । 

চুনীবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপদে আগমনের পূর্বে কুলগুরুর নিকট 

অন্ত্রধীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শিবসংহিতা-দর্শনে যোগাভ্যাসে রত হন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পরেও এই সাধনা চলিতেছিল । তিনি 

মাছ মাংস ছাড়িয়া সাত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন এবং সকলের 

অজ্ঞাতসারে পুঁটে সিদ্দেশ্বরীর ঘরে বসির প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিতেন । 

ইহার ফলে তাহার হাঁপানিরোগ উপস্থিত হওয়ায় কিছুদ্দিন ঠাকুরকে 
দ্বেখিতে যাইতে পারেন নাই । একটু সুস্থ হইয়া একদিন যখন তাহার 
নিকট গেলেন, তখন আর কেহ সেখানে ছিল না। ঠাকুর তাহাকে 

দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, “তোমাদের ও-সব কেন? তোমরা গৃহী 

মানুষ, ও-সব যোগটোগ তোমাদের জন্য নয়। ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস 

থাকলেই হল । এখান থেকে ফেরবার সময় গোপাল: ব্রহ্মচারীর কাছ 
থেকে তিন মাত্রা ওষুধ নিয়ে যেও। ও-সব কাজ আর ক'রে! ন1।” 
চুনীবাবু শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন; কারণ অপর কেহ তাহার 
বোগাভ্যাসের কথা৷ কিৎবা যোগাভ্যাস হইতেই যে রোগের উৎপত্তি 

হইয়াছে, ইহা! জানিত না। তিনি আরও আশ্চর্য হইলেন যখন এ তিন 

মাত্র। ওষধ-সেবনে তীহার রোগ সারিয়া গেল। ইহার পরে তাহার 

পুর্ণ বিশ্বাস হইল যে, ঠাকুর অবতার । 

চুনীবাবু অপরের স্ভায় সেবা করিতে উন্মুখ, অথচ দারিদ্র্যবশতঃ 

পারেন ন। বুঝিয়া ঠাকুর ভক্তের মর্ধাদাবৃদ্ধির জন্য বলেন যে, ধাতুপাত্রে 

তাহার জলপান সম্ভব হয় না; অতএব চুনীলাল যেন তাহার জন্ত একট! 

কাচের গ্লাস কিনিয়া আনেন । আবার অপরের স্তায় প্রণবোচ্চার্ণে 

অনধিকারহেতু ছনীলাল মনঃকষ্টে আছেন দানিয়। ঠাকুর তাহাকে বলেন, 

ভগবানের যে-কোন একটি নাম উচ্চারণ কিলেই যথেষ্ট ; প্রণবের 



চুনীলাল বস্তু ৪৩৩ 

আবস্তকতা নাই। তদবধি তিনি ঠাকুরের নির্দেশানুসারে জপধ্যান ও 
, ঠাকুরের নামোচ্চারণ ব্যতীত আর কিছুই করিতেন'ন1। 

চুনীবাবু একবার তীর্থারিভ্রমণের জন্য তিন মাঁসের ছুটি লইয়াছিলেন। 

এ সময়ে তাহার সহ্ধমিণী অশ্রোগে ভূগিতেছিলেন ; তাঁই তিনি স্থির 

করিলেন তাহাকে লইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন। বলরামবাবু এই সংবাদ 

পাইর! জানাইলেন যে, তিনিও শীপ্বই তথায় যাইবেন ; অতএব একসঙ্গে 

যাওয়াই উচিত। বলরামবাধুর স্বভাব ছিল এই যে, তিনি শীপ্র কিছু 
করিতে পারিতেন না, আবার কোথাও যাইলে ছয় মাস কি এক বৎসর 

ন1 থাকিয়া নড়িতেন না । বলরামের জন্য অপেক্ষ! করিতে করিতে হই 

মাঁস বৃথ। নষ্ট হইল দেখিয়া চুনীলাল আর বিলম্ব না করিয়! সন্ত্রীক বৃন্দাবনে 
উপস্থিত হইলেন | সেখানে তাহারা মোট বিশ দিন ছিলেন। সে সময় 
বুন্দাবনে শ্রীযুক্ত তারক € শিবানন্দজী ) ছিলেন ; আর ছিলেন গৌরী-ম]। 

গৌরী-ম। খুব তেজন্িনী ছিলেন ; তিনি তাহাদিগকে বৃন্দাবনের দ্রষ্টব্য 

স্থানগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন। কিছু পরেই শ্রীযুক্ত রাখালকে 
(ব্রহ্মানন্দমজীকে ) লইয়া বলরামবাবু সন্ত্রীক বুন্াবনে উপস্থিত হন। 
চুনীবাবু ও অপর সকলেই বলরামবাবুদের “কালাবাবুর কুঞ্জ” থাকিতেন 
এবং তথায় প্রসাদ্দ পাইতেন। চুনীবাবু সহধমিণীকে বৃন্দাবনে রাখিয়া 
বলরামবাবুদের পুর্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 

বৃন্াবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্জের দর্শনে যান, সেদিনের কথা 'কথামৃতে? (২।১৪।১ ও 81১৭।১) 
বণিত হইয়াছে । চুনীলালের আরও কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গমনের 
উল্লেখ আমরা! প্র গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাহার প্রতি ঠাকুরের কিরূপ 

উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা তাহার একদিনের শ্রীমূখের কথায় প্রকটিত 

হইয়াছে। ঠাকুর সেদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “চুনীতে আর 

তোমাতে আনা-গোনায় উদ্দীপন হয়েছে” (৪81৩১।২ )। 



৪০৪ শ্রীরবামকৃষ্ণভক্তমালিকা 

কল্পতরু ঠাকুর যেদিন ( ১ল। জানুয়ারি, ১৮৮৬ শ্রীঃ) কাশীপুরের 

বাগানে ভক্তদের মনোবাঞ্চা পুর্ণ করিয় নিজ কক্ষে ফিরিয়া শযায় বিশ্রাম 

করিতে থাকেন এবং নিরঞ্জন দ্বারে অবস্থান করিয়া সকলকেই ভিতরে 

যাইতে বারণ করিতে থাকেন, সেদিন বিকালে চুনীলাল উগ্ানবাঁটাতে 
উপস্থিত হন। নরেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিবামাত্র আড়ালে ডাকিয়! 'লইয়' 

চুপি চুপি বলিলেন যে, ঠাকুরের শরীর আর বেশী দিন থাকিবে না; 

স্ুতরাৎ চুনীলালের কিছু প্রার্থনীয় থাকিলে যেন এখনই নিবেদন করেন । 
কিন্তু বারী নিরঞ্জনকে অতিক্রম করা৷ অসম্ভব জানিয়৷ চুনীলাল বিমর্ষচিত্তে 

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিরঞ্জন একটু সরিয়। যাইবামাত্র 
নবেন্ত্র ইঙ্গিত করিলেন এবং চুনীলাল ভিতরে গিয়! ঠাকুরকে প্রণাম 

করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি চাও?” চুনীলাল কিছুই 
বলিতে পারিলেন না । তখন ঠাকুর নিজের দেহ দেখাইয়া বলিলেন, 
“এটাতে ভক্তি-বিশ্বীস রেখো । তোমারও হবে ।” বাহিরে আপির' 

চুনীলাল নরেন্ত্রনাথকে স্ব জানাইলে তিনি বলিলেন, “তবে আর 
আপনা'র ভয় কি?” চুনীলাল ঠাকুরের এ কথাটি জীবনের সম্বল করিরা 
রাখিয়াছিলেন । 

চুনীবাবু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অরুত্রিম ধন্ধু ছিলেন । তাই স্বামীজী 
তাহার অভাবের কথ। জানিতে পারিয়া আমেরিক1 হইতে লিখিয়ােন, 
“দুই-তিন মাসের মধ্যে আমি তীহাকে সাহায্য করিতে পারিব ।"*"বলরাম, 
সুরেশ, মাস্টার ও চুনীবাবূ, এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব 

এদের খণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না 1” 

চুনীবাবুর দেহত্যাঁগের পর “উদ্বোধনে” (আধাঢ়, ১৩৪৩ ) তাহার সম্বন্ধে 

এইরূপ লিখিত হয়__“গত ৩০শে মে (১৯৩৬, শনিবার, বেল। ১২টার 

সময়) ্ীপ্রীঠাকুরের গৃহী শিষ্য চুনীলাল বন্ধু মহাশয় ৫৮ বি, রামকাস্ত বনু 
স্টাটগ্ত তাহার নিজ বাটাতে মুত্রাবরোধরোগে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
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করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপদে লীন হইয়াছেন ।.*- চুনীলাল বন্ু মহাশয় ১৮৪৯ 
্রীষ্টাব্দবে কলিকাতায় রামকাস্ত বস্থু স্ট্রাটস্থ নিজ বাঁটাতে জন্মগ্রহণ 
করেন। হিন্দুস্কুলে পাঠপমাপন করিয়া প্রায় ২২ বৎসর বয়সে তিনি 

কলিকাত। কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি 

৩৩ বৎসরকাল পেন্স ভোগ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি 
ধর্মানুরাগী ছিলেন । .-শশ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে 
তিনি সদ্বাপর্বদ্বা তাহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করেন । কিথানুত এবং স্বামী 

সারদানন্দ মহারাজ প্রণীত “লীলা প্রসঙ্গে তাহার নাম উল্লিখিত আছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাহার বন্ধত্ব ছিল। স্বামীজী তাহাকে 

আদর করিয়। "নারায়ণ বলিয়া! ডাকিতেন। শ্রী্রীঠাকুর তাহার বাড়িতে 

গিয়াছিলেন। এই অস্ত্রখের সময় স্বামী ভাগবতানন্দজী তাহার নিকট 

থাকিয়া তাহার শুশ্রষা করিয়াছেন । শ্রীরামকষ্*নাম জপ করিতে 

করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বাগবাজার অঞ্চলে ইনিই ্রারামরুষ্জের 

বয়স্ক গৃহী- ভক্ত ছিলেন ।” 
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উত্তর কলিকাতার অন্তর্গত শ্তামপুকুরের ঘোষ বংশে ১৮৪৯ শ্রীষ্টাবঝের 
এক অমাবস্যার রাত্রে কালীপদ্র জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম 

গুকপ্রসাদ ঘোষ। পিতা কালীভক্ত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাহার 

সামান্ত পাটেব ব্যবসায় ছিল। আঘিক অসচ্ছলতার জন্য কালীপদের 
বিদ্তাশিক্ষা৷ অধিকদুর অগ্রসর হয় নাই। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীতে 
পড়িতেছিলেন, তখন তীহার পিতা তাহাকে কাগজবিক্রেত। জন্ ভিকিন্সন 
কোম্পানির কার্ষে নিযুক্ত করিয়া] দেন। বিদ্যা অন্ন হইলেও বুদ্ধিমত্তা 'ও 

কর্মঘক্ষতার ফলে কালীবাবু শীঘ্রই কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন; 
তখন তাহাকে কোম্পানির হর্তা-কর্তা-বিধাতা বলিলেই চলে। বিলাত 
হইতে কোম্পানির যে কাগজ আনিত তাহাতে অনেক সময় কালীবাবুর 
মৃতি অঙ্কিত থাকিত ; আর আফিসে স্থান খালি হইলেই শ্রীরামকৃ্ণ-ভক্ত 
সেখানে চাকরি পাইতেন । 

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সভিত ইহার অরুত্রিম বগ্ধুতা ছিল। দুই 

জনকে অনেক সময়ই একত্রে দেখা! যাইত; উঠা-বসা, খাওয়া-দ্বাওয়া, 
এমন কি পাঁনাদিও একসঙ্গে চলি৩। ইহাদের চরিত্রগত সাদৃষ্ত দর্শনে 
শ্রীরামকৃষ্চভক্তদের কেহু কেহ ইছাদিগকে জগাই-মাধাই বলিতেন। 
গিরিশচন্দ্র এই অভিন্নহদয় বন্ধুর নামে স্বরচিত “শঙ্করাঁচার্য” উৎসর্গ করিতে 

গিয়া! লিখিয়াছেন--“ভাই, আমরা! উভয়ে একত্রে বহুবার প্রীদক্ষিণেশ্বরে 
মৃতিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে ? কিন্তু আমার 
আক্ষেপ, তুমি নরদেহে আমার “শঙ্করাচার্য* দেখলে ন1। আমার এ পুস্তক 

তোমায় উৎসর্গ করলেন, তুমি গ্রহণ কর ।” 

কালীপধবাবু গিরিশচন্দ্রের মতো৷ সাহিত্যিক ন। হইলেও অনেকগুলি 
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সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ শ্রীযুত রামচন্্রের 
পরমহৎসদ্দেব-বিষয়ক বক্তৃতায় উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং ১৮৯৩ গ্রীষ্টাবে 

রামককষ্চ-সঙ্গীত' নামে পুস্তিকাকারে, কাকুডগাছি যোগোগ্ভান হইতে 

প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন এবং বেহাল! ও 

বাশী বাজাইতে পারিতেন ৷ তাহার বাঁশী শুনিয়। ঠাকুর একদিন সমাধিস্থ 

হইয়াছিলেন। রগ্ধনবিষ্ভারও তিনি পারদর্শী ছিলেন । এই জন্ ঠাকুরের 
ভক্তের। তাহাকে গিন্নী বলির" পরিহাস করিতেন । 

ইং ১৮৮৪ অবের প্রথমভাগে গিরিশচন্ত্রেরই সহিত তিনি প্রীরামরুষ্জ- 

চরণে প্রথম উপস্থিত হন এবং নভেম্বর মাসে তাহাকে স্বগৃহে আনিয়া 

জীবন ধন্য করেন। পরেও ঠাকুর কয়েকবার তথায় গিয়াছিলেন বলির! 

অনুমিত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবারে কালীপদ্ববাবুর “যে ঘরে 

তাহাকে উপবেশন কর! হয় সেই ঘরে দেব-দেবীর কয়েকখানি স্ুবৃহৎ 
তৈলচিত্র বর্তমান ছিল। ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া! বিশেষ আনন্দিত হন 
ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাহাদের স্তবগান করিতে থাকেন । দেখিতে 

দেখিতে মুতিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয়। ' ই ১৮৮৫ সালে ঠাকুর 
যখন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! চিকিৎসার্থে শ্তামপুকুরে বাস করিতেছিলেন, সে 

সময়ের সেই ম্মরণীয় ৬কালীপুজার দিনে কালীপদ্বাবুর বাটা হইতে প্রস্থ 
স্থজির পায়সই প্রভুর সেবার প্রধান উপকরণ হয় এবং ভগবান বুদ্ধ-কর্তৃক 

স্ুজাতা-নিবেদিত পরমান্্গ্রহণের স্তায় তক্তবৎসল ঠাকুরও সেই পায়স 

গ্রহণ করেন। উহার পুণ্যময় স্থৃতি আজও কালীবাবুর বংশধরগণ 
সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন” ( উদ্বোধন”, পৌষ, ১৩২৯ )। 

স্বামীজী ইহাকে পানা আখ্যা দিয়াছিলেন; তাই রামক্:- 

ভক্তমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন '“দানা-কাল'” । কালীবাবু বলিতেন, 

“জগাই-মাধাইয়ের মতো। উচ্ছৃঙ্খল হইলেও আমাকে ঠাকুর নিজগুণে 

রুতার্থ করিয়াছেন |” 
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তিনি গ্বুলকায় এবং দীর্ধারৃতি ছিলেন । তাহার বর্ণ উজ্জল শ্ঠামবর্ণ, 

নয়নদ্বয় আয়ত এবং মুখ সদ প্রফুল্ল ছিল। গিরিশচন্দরের সহিত তাহার 

বেমন বন্ধুত্ব ছিল, স্বভাবও সেইরূপ অদাস্ত ছিল। শ্রীরামক্ষ্চের নিকট 
আগমনের পূর্বে বারাঙ্গনাসক্তি ও সুরাপানাদিতে তাহার সমস্ত অঞ্জিত 

অর্থ বায়িত হইয়া যাইত। ঠাকুরের মহ্মাশ্রবণে তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে 

আসেন, তখন তাহার বয়স প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর । কিন্ত এই আগমন 
ভক্তিপ্রন্থত নহে, পরন্ত ওৎস্ুক্যনিত। হয়তো ইহার পশ্চাতে 

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক আকর্ষণ ছিল; কারণ বহু পুর্বে একদা! অনেক 

কুলললনার সহিত দক্ষিণেশ্বরে সমাগতা কালীপদ-গৃহিণী প্রভুর চরণে 

প্রণামাস্তে পতির কাচারকাহিনী নিবেদন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর 

তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কাঁলী সেখানকাঁরই লোক ; স্ুতরাৎ 

একদিন মতিগতি অবশ্তই ফিরিবে এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। 

শরশ্রীমাতাঠাকুরানীও এ ভক্তিমতীকে কৃপা করিয়্াছিলেন। অধুনা 
ঠাকুরের শ্রীপদে উপনীত হইলেও দাঁনা-কালী প্রণাম ন৷ করিয়াই আসনে 

বসিলেন এবং কিয্ৎকাল পরেই বিদায় লইলেন । 

গৃছে প্রত্যাগত কালীপদর মনে কিন্তু শ্রীরামরুষ্ণচরিতশ্রবণ ও 

দক্ষিণেশ্বরে পুর্গমনের এক অদম্য স্পৃহা! জাগিতে লাগিল; স্ৃতরাৎ তিনি 

শীঘ্রই নৌকাযোঁগে অপর ভক্তদের সহিত তথায় চলিলেন। তীহারা 

দক্ষিণেশ্বরে আগমনের অব্যবহিত পরেই শ্রীপ্রভূ তাহাকে বলিলেন যে, 

তাহার কলিকাতা বাইবার বাসন! আছে। কালীবাবুও মহানন্দে 

জানাইঞজেন যে, তিনি লইয়! যাইতে প্রস্তত-__-ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে । 

অতএব লাটু ও কালীপদের সহিত ঠাকুর সেই নৌকায় উঠিলেন এবং 
পথে সাধনাদ্ধি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন । জিজ্ঞাসাপুর্বক ঠাকুর 

ইহাঁও জানিয়া লইজ্েন যে, কালীপদ ৬কালীমাতার ভক্ত এবং তাহার 

দীক্ষা হয় নাই; কারণ তিনি সাধারণ গুরুতে বিশ্বাসী নহেন। তারপর 
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ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, “জিব বের কর তে! কেনন দেখি 1” কালীপদর 

জিহ্বা বাহির করিলে ঠাকুর অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বার উহ্বাতে লিখিয়! 

দিলেন। এদিকে জাহুবী-বক্ষে তরী ধীরে ধীরে চলিয়! ঘাটে লাগিল ; 
কিন্তু ঠাকুরের গমনের কোন নিদিষ্ট স্থান ছিল না। কালীবাবু জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহারই আলরে যাইবেন। অতএব 
গাঁড়ি করিয়া তিনি শ্রীপ্রভুকে স্বগৃহে লইয়া! গেলেন। এইবপে স্বেচ্ছায় 
ভক্তকে কৃপা করিয়। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন । 

কালীপদ অচিরেই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত 
হইলেন এবং রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দেবেন, সুরেন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি 

ধাছার। প্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন, সেই প্রবীণদের মধ্যে স্থান পাইয়া 
ঠাকুরের জন্মোৎসব, কলিকাতায় মহোত্সব এবৎ পরে তাহার চিকিৎসাঁদির 

ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । ঠাকুর তাহার কর্মতৎপরতাদর্শনে তাঁহাকে 

ম্যানেজার ত্যাখ্য। দিয়াছিলেন ৷ ক্রমে তাহার চরিত্রের বিশেষ উন্নতি 

হুইল । ইহা! শুনি! ঠাকুর একদিন € ১৮৮৫ খ্রীঃ, ১৮ই অক্টোবর ) সানন্দে 
বলিলেন, “কালীপদ্ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে ।” ঠাকুর তথন 

প্রবীণ ভক্তগণের পরামর্শে শ্ামপুকুরে আছেন । তাহার আজ্ঞার 

কালীপদ ৮কালীপৃজাধিবসে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য স্বগৃহ হইতে প্রস্তুত 
করাইয়। আনিয়াছেন । তিনি দীপাবলী প্রজালনাস্তে অর্চনার দ্রব্যসম্তার 

নিকটে সাজাইয়! দিলে বথাকান্সে ঠাকুর পৃজাসনে বসিয়! সমাধিস্ত 
হইলেন। তখন গিরিশাদ্ি ভক্তের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, 
তাহাদের পুজা লইবার জন্যই প্রভূ এ ভাবে পুজাসনে বসিয়া আছেন । 
অতএব উপস্থিত সকলেই কালীমাতার ভাবাবিষ্ট বরাভয়কর প্রতর 
পাদপদ্সে পুণ্পাঞ্জলি দিয় কৃতার্থ হইলেন । পরে সামান্ত প্রসাদ-গ্রহণাস্তে 

শ্রীপ্রভুর আদেশে সকলে সুরেন্দ্র গৃহে ৬কালীপুজার প্রসাব গ্রহণ 

করিতে গেলেন । 



৪১০ প্রীরামকৃ্ণ-ভক্তমালিকা 

তারপর শ্্রীগ্রভু কাশীপুরে আসিয়াছেন । ১৮৮৫ শ্রীষ্টাকে ১১ই 
ডিসেম্বর সকালে “প্রেমের ছড়াছড়ি ৮ ঠাকুর “কালীপদর বক্ষম্পর্শ করিয়া 

বলিতেছেন, “চৈতন্ত হও 1আর চিবুক ধরিয় তাহাকে আদর করিতেছেন, 

আর বলিতেছেন, “যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বাঁ সন্ধা-আহিক- 

করেছে, তার এখানে আসতেই হবে|” ৮» € কিথামৃত”, ৪1৩১১) 

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর দেখ যাইত যে, গিরিশ ও কালীপদ 
তাহার ছবির সন্মুথে দীর্ঘকাল নীরবে বসিয়া থাকিতেন, যেন তীহার 

দর্শনলাভের জন্ত আকুলতাপুর্ণ মৌন প্রার্থন! জানাইতেছেন ; আর মাঝে 
মাঝে অশ্রভারাক্রান্ত-হৃদয়ে বলিতেন, “ঠাকুর, দেখা দাও ।” পরে হৃদয়ের 

জ্বাল৷ জুড়াইবার জন্য কালীপদ কাকুড়গাছির ষোগোগ্যানে যাতায়াত 
করিতে থাকেন এবং ক্রমে সেখানকার এক প্রধান স্ত্তম্বরূপ হইয়া 

উঠেন। কাকুড়গাছির ভক্তের তাহার স্ৃুলদেহুকে ঘিরিয়া নাচিতে 

নাঁচিতে গান গাহিতেন, আর তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া! থাকিতেন। 

একবার নবগোপালবাবুর বাড়ির বাৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত কালীবাবু 
সেখানে গিয়' কাঁকুড়গাঁছির কীর্তনিয়াদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন । এমন, 

সময় গিরিশচন্দ্র উপস্থিত হুইবামাত্র ভক্তগণ উল্লসিত হইয়া! খোলে চাটি 
দিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে করতালেও ঘ। পড়িতে লাগিল । দেখিতে 

দেখিতে গিরিশ ও কালীপদ নগ্নগাত্রে উঠিয়া ধাড়াইলেন এবং ভক্তগণ 
এই নবধুগের “জগাই-মাধাই'কে ঘিরিয়! নৃতা ও সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন । 

অমনি নবগোপাল ছই ছড়া প্রসাদী মাল৷ আনিয়া তক্তদ্বয়ের গলে পরাইফ় 
দিলেন। তাহারা! তখন পরম্পরের হাত ধরিয় স্থিরভাবে দবপায়মান__ 

চক্ষু মুদ্রিত, শরীর অচঞ্চল, আর মুখ হুইতে মধ্য মধ্যে নিত হইতেছে 
কামকুষ্জ', “রামকুষ্ণ” | তীহাঁদের সে ভক্তিবিহবল গাজীর্য কীর্তনিয়াদের 

মনে অসীম উৎসাহ জাগাইতে লাগিল । কে বলিবে ইহারাই একসময়ে 
কলিকাতার উচ্ছৃঙ্খল সমাজের অগ্রণী ছিলেন? শ্রীরামকঞ্চরূপ 



কালীপদ ঘোষ ৪১১ 

পরশপাথর আজ লোহাকেও সোনা করিফ়াছে--“জগাই-মাধাই” এখন 

ভক্তদের কীর্তনের মধামণি। 

পরবর্তী জীবনে কালীপদবাবু যুখন জন্ ন্ডিকিন্সন কোম্পানির 
কর্মোপলক্ষ্যে বোম্বাই নগরের প্যাখেল রোডে থাকিতেন তখন তীর্থাদি- 

দর্শনে, নিরত ত্যাগী শ্রীরামরুষ্ণ-সম্তানগণ প্রারই তাহার গৃহে অতিথি 

হইতেন; অথব। বোম্বাই আসিলে একবার তাহার সহিত দেখা কবিয় 
যাইতেন। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্বজী, 
অভেদানন্দজী, অখগ্ডানন্দজী প্রভৃতি তাহ।র গৃহে গিরাছিলেন | 

সাংসারিক জীবনে কাঁলীপদবাবুর সাঁফলোর উল্লেখ পূর্বেই কর! 
হইয়াছে । তাহার চেষ্টায় ভারতের বহু বড় বড় শহরে কোম্পানির 

শাখ! খোল। হইয়াছিল । বিলাতী কোম্পানি হইলেও কালীবাবুর নির্দেশে 
এইসকল শাখা আফিসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি শোভা পাঁইত। তিনি বিশ্বাস 

করিতেন যে, তাহার চরিত্রের পরিবর্তন ও কার্ষে উন্নতির মূলে ছিল শুধু 
শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ । 

১৯০৫ খ্রীষ্টান্ধের ২৮শে জুন তিনি আনন্দধামে গমন করেন । 



রানী রাসমণি 

রানী রাসমণির নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারেতিহাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে 

বিজড়িত। বুদ্ধিমতী এবং ধর্মপ্রাণ। রানী সেই প্রারস্তাবস্থায়ই শ্রীরামরুষ্ণের 
মহিম! উপলব্ধি করিয়াছিলেন । বিধির বিধানে তিনি ও তাহার জামাত! 

সর্বতোভাবে শ্রীরামকুষ্চের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহার সাধনার উপযুক্ত 

পরিবেশ-স্ছজনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণপুর্বক যুগপ্রবর্তনকার্ধের সহায়করূপে 
চিরশ্মরণীয় হইয়। গিয়াছেন। রানীর জীবনীর অনুসরণ করিলে স্বতই মনে 

হয়, স্থযোগ-স্থবিধা পাইলে বঙ্গললনা যে-কোনও ক্ষেত্রে আপন প্রতিভা ও 

কার্ধক্ষমত1 বিকাশ করিয়া! দেশের ও দ্বশের অশেষ কল্যাণসাধনে সমথা 
হইতে পারেন। বিশেষতঃ তাহাদের প্রক্কতিগত ধর্মভাব উপযুক্ত আবেষ্টন 

পাইলে সহজেই শতধা প্রকটিত হইয়া! খাকে । রানী ভবানী, রানী স্বর্ণময়ী, 
বানী হেমস্ত কুমারী প্রভৃতি দানশীল! বঙ্গনারীগণই ইহার প্রকৃষ্ট নিদঘশন। 

কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার পুর্বতীরবর্তী হালিশহরের অদুরে কোন] 
নামক গ্রামে ১২০০ বঙ্গাব্দের € ১৭৯৩ খ্রীঃ) ১১ই আশ্বিন, বুধবার 
প্রাতঃকালে মাহিষ্যবংশে রাঁনী রাসমণির জন্ম হয়। তাহার পিত।র নাম 

হরেকষ্ দাস ( হারু ঘরামী ) এবং মাতার নাম রামপ্ররিয়। দাসী | রাসমণি 

দরিদ্রের কন্তা; তাহার পিতা গৃহনির্নাণ এবং কৃষিকার্ধাদির দ্বার। 

পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যবস্থা করিতেন । ন্নেহময়ী জননী কন্ঠার নাম 

রাখিয়াছিলেন “রানী”; পরে তাহার নাম হয় রাসমণি । অতএব 
পল্লীবাসীর নিকট তিনি রানী রাসমণি নামে পরিচিত] হন ।১ অবস্থা! মন্দ 

১ “দক্ষিণেশ্বর গ্রশ্থে (৭ পৃঃ) আছে-_-“দানমুদ্ধ জনসাধারণ কর্তৃক রানী নামে 

অভিহিত হন”, অর্থাৎ “রানা নামের প্রয়োগ অনেক পরে হয় । আমর এখানে “রানী 

বাসমণি' গ্রস্থের ( ২ পৃঃ) অনুসরণ করিতেছি । 



রাণী র।/সমণি 





রানী রাসমণি ৪১৩ 

হইলেও হরেক সামাশ্ঠ লেখা-পড়া শিথিয়াছিলেন এবং রানীকেও 
শিখাইয়াছিলেন। তাহার গৃহে রাত্রে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত 
ও পুরাণাদ্দি পঠিত হইত এবং উহা শুনিবার লন্ত গ্রামবাসীর! সমবেত 
হইত। অধিকন্তু কষ্ণভক্তিপরায়ণ দ্রাস-দম্পতি মালাঁ-তিলকাঁদি ধারণ 
বরিতেন; রানীও নিষ্ঠাসহকারে এরূপ করিতে শিখিয়াছিলেন । 
রানীর মাতা দীর্ঘজীবী ছিলেন ন1; কগ্ঠা সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে 
তিনি অষ্টাহব্যাপী জরবিকাঁরে ভূগিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। 

ক্রমে রানীর একাদশ বর্ষ উপস্থিত হইল । তখন তাহার বর্ণ গৌর, 
দেহের গঠন স্থন্দর এবং কৃষ্ণকেশদাম দীর্ঘবিলম্বী | এক কথায় তাহার রূপ 
অনুপম নাহইলেওতাহাঁকে সুন্দরী বল চলে এবং তিনি সর্ববিষয়ে স্ুলক্ষণা 
ছিলেন । এই সময়ে জানবাজারে ধনাঢ্য জমিদার শ্রীযুক্ত প্রীতরাম দাসের 
পুত্র শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিপত্বীক হইলে তাহার জন্য একটি পাত্রীর 
অনুসন্ধান চলিতে থাকে । রাজচন্ত্রবাবু মধো মধ্যে নৌকাষেোগে ত্রিবেণীতে 
গঙ্গা্নান করিতে যাইতেন | এ সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সঙ্গিগণ 
কোনার ঘাটে রানীকে দেখিতে পায় এবং রাজচন্দ্রবাবুকে ও দূর হইতে 
তাহাকে দেখায়। অতঃপর পুত্রের সম্মতি আছে বুঝিয় গ্রীতরামবাবু 
হরেকৃষ্ দাসের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। শীঘ্রই 
হরেকুষ্জটের সম্মতি আসিল এবং ১২১১ বঙ্গাবের ৮ই বৈশাখ শুভ পরিণয় 

হইয়া গেল। রাসমণি জমিদার-গৃহের বধৃূপে আসিয়া রানী নাম সার্থক 
করিলেন । 

এখানে রানীর শ্বশুরকুলের একটু পরিচয় দেওয়।৷ আবশ্তক । গ্রীতরামের 

আদি গৃহ ছিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঘোষালপুর গ্রামে । তাহার 
পিতৃঘ্সা শ্রীযুক্ত! বিন্দবাল' দাসী মান্না বাবুদের কুলবধূ ছিলেন । তখন 

বগীর হাঙ্গামায় বন্গদেশ-বিপর্যস্ত । সে ছুর্দিনে গৃহবিচ্যুত গ্রীতরাম অপর 
ছুই .বয়ঃ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামতন্থ ও কাঁলীপ্রসাদকে লইয়া কলিকাতায় 



৪১৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 

আগমনপূর্বক পিতৃঘসার গৃহে: আশ্রয় লইলেন এবং বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস 
করিতে লাগিলেন । অক্রুরচন্দ্র মান্না মহাঁশয় তখন ডন্কিন্ সাহেবের 

দেওয়ান ছিলেন । প্রীতরামের পাঠ সমাপণ্ড হইলে মান্নাবাবু তাহাকে 
সাহেবের বেলিয়াঘাটার লবণের কারবারে সামান্য বেতনে মুহুরির কার্ষে 

নিযুক্ত করিয়া দিলেন । অতঃপর যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত 

পরিচিত হইয়া তিনি তাহার সাহায্যে কিছুদিন ঢাকা শহরে চাকরি 
করেন এবং স্বীয় পারদশিতার ফলে নাটোরের রাজার দেওয়ান-পদে 

অধিষ্ঠিত হন। এ কার্ষ হইতে অবসরগ্রহণান্তে কলিকাতায় আসিয়। 

তিনি উনিশ হাজার টাকায় মকিমপুর তানুকটি নিলামে ক্রয় করেন এবং 

অঞ্জিত অর্থের দ্বারা বেলিরাঘাঁটায় ছুইটি আড়ত চালাইতে থাকেন--- 

একটিতে বাঁশ ও অপরটিতে মকিমপুর পরগণ। হইতে লব্ধ দ্রব্যসমূহ 

বিক্রয় হইত। অনেকগুলি বাশ একত্র বীধিয়া নরীতে ভাসাইয়া 
একস্থান হইতে অন্তাত্র আন হয় ; ইহাকে বাঁশের মাড় বলে। তদনুসারে 
প্রীতরাষ মাড় নামে পরিচিত হন । এই ব্যবসায়ের সহিত তিনি নিলামে 

দ্রব্য কিনিয়। সাহেবদের নিকট বিক্রয় করা এবং রসদ-যোগানোর কার্ও 

করিতে থাকেন। এই-সব কাজে তাহার প্রচুর অর্থাগম হয় । 
স্বীয় উদ্ভমে প্রীতরামের অবস্থা! বেশ সচ্ছল হইয়াছে দেখিয়! শ্রীযুত 

অক্রুরচন্জ্ের ভ্রাতা যুগলকিশোর মানী মহাশয় স্বীয় কন্তাকে তাহার হস্তে 

অর্পণ করিলেন এবং যৌতুকম্ববপ ষোল বিঘ। জমি দান করিলেন । কালে 

ইহাতে প্লীতরামের আবাসবাটা নিগ্সিত হইল । তাহার ছুইটি পুত্র ছিল-_ 

হরচন্র ও রাজচন্ত্র। হরচন্ত্র অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। 

রাজচন্ররের কথা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
শবশুরালয়ে আসিয়া! সৌভাগ্যব্তী রানী রাসমণি ধনগর্বে স্ফীত না 

হইয়। পূর্বেরই ন্যায় সর্বদ। নান? গৃহকর্ষে ব্যাপৃত থাকিতেন ; শ্বক্রমাতা 
নিষেধ করিলেও শুনিতেন না। অধিকস্ত পুজাক্িকে তাহার বিশেষ 
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আগ্রহ দেখা যাইত এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর পাদোদক পান না করিয়। 
তিনি আহারে বমিতেন না। এই-সকল কারণে এবং তাহার আগমনের 

পর শ্বশুরবধশের আথিক উন্নতি হইতেছে দ্রেখিষ! রানীকে সকলেই বিশেষ 

ন্নেহে করিতেন । রাছচন্দ্র গ্লীতরামেরই ন্তায় কর্মকুশল ছিলেন; 

অধিকন্তু পরামর্শঘাত্রীরূপে বুদ্ধিমতী ভার্ধ৷ রানীকে পাইয়া তিনি 

আধিকাধিক সাফল্যমণ্তিত হইতে থাঁকিলেন। অবশেষে ১৮১৭ গ্রীষ্টাবে 

সার্ধ ছয় লক্ষ মুদ্রা ও স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রাঁথিয়। গ্রাতরাম দেহত্যাগ 

করিলে রাজচন্দ্র একমাত্র উত্তরাধিকারিরূপে সমস্ত কার্ধভার স্বহস্তে 

তুলিয়া! লইলেন । 
রাজচন্দ্র স্বীয় অমায়িকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বদাশ্তার জন্য তদানীস্তন 

কলিকাতা-সমাজে স্থপরিচিত ছিলেন । প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, অস্তুর 

বৃত্ত, কালীপগ্রসন্ন সিংহ, রাজ রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর প্রভৃতির সহিত 

তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অধিকন্তু লর্ড অকল্যাণ এবং ইস্ট-ইত্ডিয়া 

কোম্পানির অন্যতম অভিজাত অংশীদার জন বেব সাহেবের সহিত 

তাহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল । এই-সকল সদ্গুণের জন্য তিনি 

সরকার কর্তৃক রায় বাহাছুর উপাধিতে ভূষিত হুইয়াছিলেন। 

রাজচন্দ্র যেমন বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, দাঁনও 

করিয়াছিলেন তেমনি প্রচুর; আর ইহাতে সহ্ধমিণী রাসমণির উৎসাহ 
পাইয়াছিলেন যথেষ্ট । ইহাদের বহু সদনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । ১২৩০ বঙ্গাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে যে বস্তা! হয়, 

তাহাতে বহু পরিবার বিপন্ন ও সহায়-সন্বলহীন হওয়ায় রানী তাহাদের 

পানতোজন ও আশ্রয়াদির জন্ত বহু অর্থ ব্যয় করেন। এ বসরই 

তাহার পিতার মৃত্যু হইলে রানী চতুথী করিবার জন্য গঙ্গারতীরে যাইয়া 
দেখেন যে, ঘাট পঞ্কিল, বন্ধুর ও বিপজ্জনক ; পথও তদন্থুরূপ অব্যবহার্য। 

অতএব কার্যসমাপনান্তে গৃহে ফিরিয়। তিনি রাজচন্দ্রবাবুকে ঘাট ও রাস্তা 
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বাধাইয়া দিতে অন্গরোধ কবেন। তদনুসারে কিছুকাল পরে কোম্পানির 

অনমতিত্রমে রাজচন্দ্রের অর্থে “বাবু-ঘাট» (১৮৩০ খ্রীঃ) ও পরে 

বাবুরোড' নিষিত হয় । এতদ্ব্যতীত মাতার স্থতিরক্ষার জন্য রাজচন্র 

আহিরীটোলার গঙ্গায় এক ঘাট প্রস্তত করেন। নিমতলার মুমু্ুু 
গঙ্গাযাত্রীদের জগ্ঠ গৃহনির্ধীণ এবং উহাতে চিকিৎসক ও ঘ্ারবাঁন প্রভৃতির 

বাবস্থা কর তাহার অন্ততম কীত্তি। মেট্কাফ হলে গভর্নমেণ্টের 

পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য তিনি ১০,০০০ টাকা দান করেন। 

বেলিয়াঘাটার খালের জন্য তিনি নিজ জমি গবর্নমেন্টকে দান করেন এবং 

উহার বিনিময়ে বিনা ব্যয়ে সাধারণের পারাপাবের অন্ুমতিলাভ 
করেন। তাহার অপর কীতি সাধারণের জন্য চানকের তাঁলপুকুর-খনন । 

সত্যবাদ্দিতা ও অঙ্গীকার রক্ষার জন্যও রাজচন্ত্র সুপরিচিত ছিলেন । 
হুক ডেভিডসন্ এও কোম্পানির মুৎসদ্দী রামরতনবাব্ তাহার বন্ধু 

ছিলেন । উক্ত ভদ্রমহোদয়ের অনুরোধে তিনি একবার এঁ কোম্পানির 

মালিককে এক লক্ষ টাক] খণ দিতে সম্মত হন। পরদিনই প্রকাশ পার 
যে, সাহেব দেউলিয়! হইয়া! গিয়াছেন। রাজচন্ত্র তথাপি পূর্বপ্রতিশ্রাতি 
অনুসারে খণ দিয়াছিলেন । 

১২১৩ সালে এই ধর্মপ্রাণ দম্পতির পন্মমণি নামে একটি কন্তা জাত 

হয়। ১২১৮ সালে দ্বিতীয়া কন্যা কুমারীর, ১২২৩ অবে তৃতীয়া কন্ত। 

করুণার এবং ১২৩০ সালে কনিষ্ঠ] কন্তা জগদন্বার জন্ম হয়। জগদস্বার 

জন্মের চারিবৎসর পূর্বে রানী একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন । এযাবং 

ইহারা ৭১ নং ফ্রী স্কুল স্ট্রাটের দ্বিতল বাটাতে বাস করিতেছিলেন । 
তারপর রাজচন্ত্র বর্তমান বাটা নির্মাণ করেন। সাত মহলে বিতক্ত এই 

বাটীতে তখন অন্ন তিন শত ঘর ছিল। ১২২০ সালে আরব্ধ হইয়া 

উহা? ১২২৮ সালে সমাপ্ত হয় এবং উচ্ছাতে ব্যয় হয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ 
টাকা । ইহাই রানী রাসমণি কুঠি+ নামে অভিহিত । এইরূপে 
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সর্ববিষয়ে সফলকাম এবং অতুল প্রশ্বর্ষের অধিকারী হইলেও রাজচন্্ 
্বশ্নামু ছিলেন । ১২৪৩ সালে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস রোগে 

ইহলোক ত্যাগ করেন। প্র সময়ে তাহার সম্পত্তির মুল্য ছিল অনুমান 

৮০ লক্ষ টাক'। ইহার অধিকাংশই রাজচন্দ্রের স্বোপাজিত | 

এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও রাসমণি স্বামীর মৃত্যুতে 
শোকে অধীর হইয়া তিন দিবস তিন রাত্রি অনশনে কাটাইলেন | 
তারপর অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়। স্বামীর শ্রাদ্ধাদ্দি করাইলেন। 

বথারীতি ব্রাঙ্ষণ ভোজনাদ্ি হইয়া গেলে তুলাদণ্ডে উঠিয়া রানী নিজের 
দেহের পরিমিত ৬০১৭ টাক) ব্রাহ্মণদিগকে দ্বান করিলেন |. অবশেষে 

বিষয়কর্মে মন দিতে হইল। কিন্তু রানী তখনও ব্রহ্মচারিণীরই ন্যায় 

জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃক্কত্য-সমাপনাস্তে তিনি 

গৃহদেবতা ৮রঘুনাথজীউকে প্রণীম করিতেন ও তাহার পর স্ফটিকের 

মাল! লইয়া জপে বসিতেন। গলায় তিনি তুলসীর মাল! ধারণ 
করিতেন এবং উহার নিম্মে একগাছি সোনার হার শোভা পাইত। 

সারাদিন কার্ষপরিচালন] ও বিশ্রামাদ্দির পর সন্ধ্যার সময় তিনি আবার 

দেবার্চনার বসিতেন। শান্ত্রব্যাখ্যা, পুরাণাদিপাঠ এবং কথকত প্রভৃতি 

শ্রবণেও তাহার যথেষ্ট সময় কাটিত। 

রাজচন্ত্রের পরলৌকগমনের পর অনেকেরই মনে সন্দেহ উঠিল যে, 
রানী এই অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা । এমন কি, 

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিন প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি 

রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে প্রস্তত আছেন। কিন্তু রানী ন্বীয় জামাতা! 
মথুরামোহনের দ্বারা বলিয়৷ দিলেন যে, প্রিন্সের স্তায় সম্মানিত ব্যক্তিকে 
এইবূপ কার্ষে নিয়োগ করা অশোভন ; সামান্য যে বিষয়কর্ম আছে তাহ! 
রানীই উপযুক্ত জামাতাদের সাহায্যে চালাইতে পারিবেন । এবংবিধ 

আত্মবিশ্বাস লইয়াই তিনি কার্ষে অগ্রসর হইলেন। 
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রানীর তিন জামাতা ছিলেন । জ্ঞোষ্ঠ1 কন্ত। পদ্মমণিকে শ্রীযুক্ত রামচন্ু 

আটা, মধ্যমা কুমারীকে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী এবং তৃতীয় 

করুণাময়ীকে শ্রীযুক্ত মথুয়ামোহন বিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করা হয় । ১৮৩১ 

্ীটাব্দে করুণ পরলোকে গমন করিলে মথুরামোহনের সহিত কনিষ্ঠা 
জগত্রম্বার বিবাহ দেওয়া হয়। বিশ্বাসী, কর্মকুশল, ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ, 

প্রতিভাবান ও স্বধর্মনিষ্ঠ মথুরামোহন রানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন । 

রানীর নির্দেশে তিনি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির তত্বাবধানে নিষুক্ত থাঁকিতেন ) 

প্রয়োজনস্থলে আবশ্তকীয় আদেশপত্র, হিসাঁব ও দলিলাদিতে রানী স্বাক্ষর 

করিতেন । 

বিষয়-কর্মে যথেষ্ট মনোযোগ দ্বিতে হইলেও রানীর দেবভক্তির কোন 

নৃনতা ছিল না। দৈনিক পুজারাধনা ব্যতীতও তিনি মহ্াসমারোহে 

উতৎ্সবাদি করিতেন। সাধারণের রুচি ও রানীর অবস্থান্যাক্সী উহাতে 
রাজপিক ধৃমধামের প্রাচ্র্য লক্ষিত হইলেও এই-সকল ক্ষেত্রে তাহার নিজন্ব 
সাত্বিক ভাবের ব্যতিক্রম হইত ন1। ১২৪৫ বঙ্গাঝে রথবাত্রার পূর্বে তাহার 
বাসন! জাগিল যে, রৌপ্যময় রথে ব্সাইয়া' দেবতাকে কলিকাতার রাস্তায় 

ভ্রমণ করাইতে হইবে । রানীর ইচ্ছা-পাঁলনে সর্বদা তৎপর মখ্রামোহন 

অমনি বিখ্যাত জন্রী হ্যামিণ্টন কোম্পানিকে কার্ধভার দিতে চাহিলেন । 

কিন্ত রানী বলিলেন যে, দেশী কারিগর থাকিতে বিঘ্বেশীকে আহ্বান কর! 

তাহার অভিপ্রেত নহে । অতএব দেশী কারিগর ডাকা হইল এবং 

যথাসময়ে রথ প্রস্তুত হইয়া গেল। অতঃপর আড়ম্বর-সহুকারে স্নানযাত্রার 

দিনে রথ প্রতিষ্ঠী হইল | মোট ব্যয় পড়িল ১,২২, ১১৫৯ টাকা । রথের 
দিনে রানীর জামাতার। নগ্পদে রথের পুরোভাগে চলিলেন এবং রানীর 

দৌহিত্র-দহিত্রীগণও বিবিধ যানে আবোহণপূর্ব্ রথের পশ্চাতে 

চলিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে চলিল বিরাট শোভাধাত্রা। ছুর্গোৎসবেও 

তিনি প্রায় পঞ্চাশ-যাট হাজার টাকা থরচ করিতেন এবং ব্রাঙ্গণ-বিঘায়, 
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সধবাদিগকে শাখা-সিন্দুর ও বন্ত্রািঘান এবং আহত ও রবাহৃতর্দিগের 

ভুরিভোজনের ব্যবস্থা থাকিত। 

এক বৎসর বষ্ঠীর দিন প্রত্যুষে বাগ্োগ্যমসহকারে দিগন্ত কম্পিত 
করিয়া যখন নবপত্রিক স্নানের জন্য ব্রাহ্মণগণ ভাগীরঘীতীরে যাইতেছিলেন, 
তখন বাবু রোডের পার্শ্ববর্তী কোন শ্বেতাঙ্গের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় 
তিনি কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া উহ! বন্ধ করিতে চাহিলেন। সংবাদ পাইয়া 

রানীর অনুচরগণ পরদিবস আরও বাগ্াদির আয়োজন করিল । 

এইরূপে পুজ। সমাপ্ত হইয়া গেলে রানীর নিকট নিষেধাজ্ঞা আসিল 
এবং ক্রমে মকদ্দমী বাধিল। উহাতে রানীর পরাজয় ও ৫০২ জরিমন। 

হইল। তিনি জরিমানা দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরান কাঠের 

দ্বাব৷ জানবাজার হইতে বাঁবুঘাট পর্যস্ত সমস্ত রাস্তাটি বন্ধ করিয়! 

দিলেন। সরকার হইতে আপত্তি আসিলে তিনি জানাইলেন, উহা! 
তাহার খাসের জমি-_ইহার ব্যবস্থা তিনি ইচ্ছান্ুরূপ করিতে পারেন। 

অবশেষে সরকারের অনুরোধে রাস্তা খোল! হইল এবং জরিমানার 

টাকাও ফেরত দেওয়া হইল । 

রানী রাসমণির বাড়িতে দোল ও রাসোঁৎসবেও প্রহর ব্যয় হইত। 
দেবতা ৬রঘুনাথজীউকে কেন্দ্র করিয়া সে-সব দিনে আত্মীয়-স্বজন ও 

প্রতিবেশীরা আনন্দে মত্ত হইতেন। ব্রাহ্ষণভোজনাদিতেও অজশ ব্যয় 

হইত। এতদ্ব্যতীত বাসস্ত।পুজা, লক্্মীপুজা, সরস্বতীপুজী। ও কাঁতিকপুজা 
প্রভৃতিও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। 

১২৫৭ বঙ্গাব্দ রানী নৌকারোহণে পুরুষোত্তমদ্দর্শনে যাত্রা করেন। 

পথে গঙ্গার মোহনায় তাহার নৌক। অপর নৌকাগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন ও 
ঝড়ে বিপদ্গ্রন্ত হইলে তিনি তীরবর্তী এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লইয়া 

প্রাণরক্ষা করেন এবং যাইবার সময়ে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনার্থে ব্রাঙ্গণকে 

১০০২ টাক ধান করেন । জগন্লাথক্ষেত্রাভিমুখে আরও অগ্রসর হইর' 
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রানী দেখিতে পান যে, সুবর্ণরেখার পরপার হইতে পথ প্রায় অব্যবহথর্ধ । 
এই হেতু তিনি নিজব্যয়ে স্ুবর্ণরেখা হইতে অনেক দূর পর্যস্ত রাস্তা প্রস্তুত 

করাইয় দ্বেন। পুরুযোত্তমক্ষেত্রে আসিক্া তিনি ৬জগন্নাথ, বলরাম ও 

৬সুভদ্রার জন্য ষাট হাজার টাক ব্যয়ে তিনটি হীরক-খচিত মুকুট দান 

করেন। অধিকন্ত পাগডাদিগকেও প্রচুর অর্থ দিয়া আপ্যায়িত করেন। 

পর বৎসর তিনি সাগরসঙ্গমে নান করিতে যান। সেই বংসরই 

ত্রিবেণীপ্নান এবং নবদ্বীপদর্শন করেন। ফিরিবার পথে তিনি ডাকাতের 

হাতে পড়েন এবং দ্বাদশ সহশ্র মুদ্রাদ্ানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া! আত্মরক্ষা 
করেন। রানীর সে প্রতিজ্ঞ পালিত হইয়াছিল । ইতোমধ্যে তিনি 
একবার স্বীয় জন্মভীম কোন গ্রাম দেখিয়া! আসেন এবং মিষ্ট আলাপ ও 

অর্থাদিদানে দ্বরিদ্র পলীবাসীর্দিগকে তৃপ্ত করেন। তাহার পিত্রালয়ের 

নিকটে গঙ্গার ঘাট ছিল ন1। তাই গ্রামবাসীর অনুরোধে প্রায় ৩০ হাজার 
টাকা ব্যয়ে তথায় ঘাট নিমিত হয়। এতদ্ব্যতীত রানীর অর্থে হুগলীতে 

একটি এবং বাবুগঞ্জে আর একটি ঘাট প্রস্তুত হয়। 

কোন গ্রাম হইতে তিনি বংশবাটাতে ৬হংসেশ্বরীদর্শনে যান এবং 

রাজ] নৃসিংহদেবের স্ত্রী রানী শঙ্করীর নিকট অভিপ্রায় জাপন করেন যে, 

তিনি বংশবাটীর ব্রাঙ্গণদিগকে কিছু দক্ষিণা দিবেন । কিন্তু রানী শঙ্করী 

বলেন যে, রাসমণি সেখানে দ্বান করিলে শঙ্করীর দানের স্থান থাকিবে না। 

অগত্যা রাসমণি এ কার্ষে বিরত হুন। ইছার পরে রানী রাসমণি দ্বিতীয়বার 
নবদ্বীপত্র্শন ও পণ্ডিতমগ্ডলীকে দানের জন্ত সাত দিনে ২* হাজার টাঁক' 

খরচ করেন। এই দীর্ঘ চারিবৎসরব্যাগী তীর্ঘদর্শনাদিতে তাহার মোট 

প্রায় চারি-পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল । 
রানীর অন্ততম কীতি গঙ্গার জলকর বন্ধ করা । গভর্ণমেন্ট একসময়ে 

গঙ্গায় মতম্ত ধরার জন্য কর নির্ধারিত করিলে ধীবরগণ অনন্টোপায় 

হইয়া! রাসমণির নিকট উপস্থিত হর়। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি দশ 
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হাজার টাক] দিয়া ঘুঙ্ড়ি হইতে মেটিয়াবুকুজের সীমা পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা 
জমা লইলেন এবং রজ্জছু ও বংশদগ্ডসহাঁয়ে ( “লীলাপ্রসঙ্গ'-মতে গঙ্গাকে 

শঙ্খলিত1 করিয়! ) জাহাঁজ ও নৌকাদির চলাচল বন্ধ করিয়া! দিলেন । 
সরকার আপত্তি জানাইলে রানী বলিলেন যে, নদীতে বাম্পীয় পোত 
চলিলে মৎস্য অন্তর পলাইয়া যাইবে এবৎ তাহার ও ম্স্যজীবীদেব ক্ষতি 

হইবে ; এই কারণে সরকার হইতে লব্দ অধিকারস্ত্রে তিনি তাহা 

বন্ধ করিয়াছেন। অবশেষে সরকার রানীকে তাহার টাকা প্রত্যর্পণ 

করিলেন এবং জলকর তুলিয়া দিলেন; গঙ্গাও শৃঙ্খলবিমুক্ত হইলেন । 
বিজয়িনী রানীর সত্ব্ধনার্থে বাঙ্গালী গান গাহিল-_ 

ধন্ট রানী রাসমণি রমণীর মণি। 

বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি ॥ 

ঘীনের ছংখ দেখে কাদিলে জননী | 

দিয়ে ঘরের টাক! পরের জন্ত বাচালে পরাণী ॥ 

সিপাহী-বিভ্রোহের সময় রানীর দুরদৃষ্টি বিশেষ পরীক্ষিত হইয়াছিল । 
পবামর্শদাতগণ তাহাকে টলটলায়মান ইংরেজ সরকারের কোম্পানির 

কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বলিলেও তিনি তাহা করেন নাই; 

অধিকন্তু গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন । এ সময়ে অনেক গোরা 
সৈন্ ফ্রী স্কুল স্টাটে থাকিত এবং পথচারী ও প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার 

করিত। একদিন এরূপ অত্যাচারী গোরাঁপের কয়েকজনকে ছারবানগণ 

প্রহার করে। ইহার প্রতিশোধ কল্পে গোরার দলবদ্ধ হইয়া রাঁসমণির 

বাটা আক্রমণপূর্বক দ্রব্যাদি ভঙ্গ ও গৃহপালিত পঞুপক্ষীকে হত্য। করিতে 

থাকিলে প্রাণভয়ে ও রানীর পরামর্শে সকলে পলাইয়া যান ; শুধু রানী 
খজগাহন্তে ৬রঘুনাথজীউর মান্দির-রক্ষায় নিধুক্ত থাকিয়া অসীম সাহস ও 

দেবভক্তি প্রদর্শন করেন । সৌভাগ্যক্রমে গোরার1 সেদিকে যায় নাই। 

ইহার পর পল্টনের উধ্বতন কর্মচারীর! গোরাদের এই তাগডবলীল। 
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বন্ধ করেন এবং রানীর বাড়িতে শোর সিপাহী পাহারায় 

নিযুক্ত হয়। 

রানী তাহার জমিদারির প্রজাদিগকে অপত্যনিধিশেষে পালন 
করিতেন । মকিমপুর পরগণার জনৈক নীলকর সাহেব উৎপীড়ন আস্ত 

করিলে রানীর হস্তক্ষেপের ফলে উহা! অচিরে নিবারিত হয় । জগন্নাথপুর 
তানুকের প্রজাদের উপর পার্ববর্তী অপর অযিদ্ধারের অত্যাচার হইতে 
থাকিলে কাছারীর কর্মচারী পাল্টা আক্রমণ চালাইবার জন্ত প্রস্তুত হন । 

সংবাদ পাইয়! রানী বলির পাঠান যে, প্রজাদ্বিগকে রক্ষ। করাই কর্মচারীর 

কর্তব্য ; আক্রমণ যেন কর! ন1 হয় । যাহা হউক, আয়োজন দেখিয়াই 

প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ নিরস্ত হওয়ায় এই অপ্রিপ্ন ব্যাপার অধিকদুর গড়ায় 
নাই। বস্তৃতঃ এপ্রকার বলপ্রয়োগাির ক্ষেত্রে রানী আনন্দ পাইতেন 

না; তাহার মাতৃহদয় গঠনকার্ষেই তৃপ্তিলাভ করিত। তাই দেখিতে 

পাই যে, তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে টোনার খাল, 

খনন করাইয়! মধুমতী নবীর সহিত নবগঙ্জার সংযোগসাধন করেন এবং 

সোনাই, বেলিয়্াঘাটা ও তবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাটে 

ঘাট-নির্াণ করিয়া তিনি প্রভূত শের অধিকারিণী হন। 

রানীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরস্থাপন | ইহাই তাহাকে 

বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরম্মরণীয়। করিয়াছে । এই বিষয়ক ঘটনাবলীর সম্বন্ধে 

কিঞ্চিত মতভেদ আছে । আমরা প্রধানতঃ 'লীলাপ্রসঙ্গে।“ক্ত বিবরণেরই 

অনুসরণ করিব । 

১২৫৪ বঙ্গাবে রানীর ৮বিশ্বেশ্বরদর্শনের অভিলাষ হইল । তখনও 

রেলপথ সর্বজ্র প্রসারিত হয় নাই ; অতএব রানীর দাস-দবাসী, খাচসস্তার 
এবং আত্মীয়-স্বজনকে জলপথে কাশীধামে লইয়া! বাইবার জন্ত পচিশখানি 

বজর' প্রস্তুত হইল । অশেষগুণশালিনী রানীর শ্রীস্্ীকালিকার ভ্রীপাদ্পদ্দে 
অসীম ভক্কি, ছিল। “জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাহ্কিত 
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করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে 
ক্ষোদিত ছিল-_“কালীপদ-অভিলাধিণী রানী রাসমণি' (“লীলা প্রসঙ্গ )। 

কাশীধামে গমনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া! গেলে যাত্রার পুর্বরাত্রে 
তিনি স্বপ্নযোগে দেবীর প্রত্যাঁদেশ পাইলেন,১ “কাশী যাইবার আবশ্তক 

নাই, ভাগীরথী-তীরে মনোরম প্রদেশে আমার মুত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুজা 
ও ভোগের ব্যবস্থা কর । আমি এ মৃষ্ত্যাশ্রয়ে আবিভূ্তা হুইয়৷ তোমার 
নিকট হইতে নিত্যপৃজী গ্রহণ করিব” (এ)। এই দৈবনির্দেশলাভান্তে 
রানী সংগৃহীত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়। দ্রিতে 
বলিলেন এবং তীর্ঘযাত্রার জন্য সঞ্চিত অর্থ ভূমিক্রয় ও মন্দিরনির্মাণের ব্যয় 
করিতে আদেশ দিলেন। গঙ্গার পশ্চিম কুল বারাণসী-সমতুল”-_এই 

প্রবাদবাক্য-ম্মরণে মখুরানাথ প্রথমে পশ্চিম তীরেই জমির অন্বেষণ 

করিলেন ; কিন্তু অকৃতকার্য হইয়! ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গার 

পুবতীরবর্তী সরকারী বারুদখানার দক্ষিণে যাট বিঘা ভূমি ও তাহাতে 
অবস্থিত একটি কুঠি পধ্গন্ন হাঁজার টাকায় ক্রয় করিলেন । স্থানটি হেস্টি 
নামক কলিকাতী স্ত্প্রীম কোর্টের একজন এটনীর ছিল। উহ! দেখিতে 

কুর্পৃষ্ঠ ; উহার একাংশে কুঠির এবং অপরাংশে মুসলমানদের কবরডাঙগ। 

ও গাজী সাহেবের দরগা ছিল। শক্তিগীঠস্থাপনের পক্ষে এইরূপ কৃর্মপূৃষ্ঠ 

শ্মশান অতি প্রশস্ত | ভূমিসংগ্রহাস্তে প্রথমে গঙ্গার ধারে পোস্ত ও ঘাট 

প্রস্তুত হয়; কিন্তু প্রবল বানের আঘাতে উহ1 চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া ধাওয়ায় 
মেকিন্টশ কোম্পানিকে উহ৷ পুননির্মাণের ভার দেওয়া হয় । অতঃপর 

মন্দিরাির কার্য আরম্ভ হইয়া ১২৬১ বঙ্গাব্দে (১৮৫৪ ইৎ) প্রায় শেষ 
হইয়া আসিল। কিন্তু রানীর ভয় হইল যে, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা শীপ্র সমাপ্ত 

ন! হইলে তাহার জীবনকালে উহা নাও হইতে পারে। অধিকন্ত 
১ “কেহ কেহ বলেন, যাত্রা করিয়া রানী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যস্ত 

অগ্রসর হইয়! নৌকার উপর র্লাত্রিবাস করিবার কালে এ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ 

করেন (8) 
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দেবীমুত্তি নির্মাণের পর ভগ্ন হইবার ভগ্নে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখ 
হইয়াছিল ; এই সরে ত্র মূর্তি ঘামিয়া উঠিল এবং দেবী স্বপ্নে রানীকে 
বলিলেন, “আমাকে আর কত দিন এভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি। 

আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; ত শীন্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিত 

কর।” কিন্তুনিকটে কোনও সুদিন ছিল না; অতএব ১৮৬২ সালের 

১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্বের ৩১শে মে 
বৃহস্পতিবার ) প্রতিষ্ঠার দিন অবধারিত হইল । কিন্তু ইহার পূর্বের 

একটি ঘটনার ফলম্বরূপে ক্রমে যথাসময়ে শ্রীরামরুঞ্জকে দক্ষিণেশ্বরের 

পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইল। 
রানীর বাসনা ছিল যে, মন্দিরে দেবীর অন্নভোগ হইবে; অথচ 

সামাজিক প্রথান্ুসাঁরে উক্ত মন্দিরে কোন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পৃজারী-পদে 

ব্রতী হইতে চাহিলেন না। রানী, এই বিষয়ে প্রায় হতাশ হইয়া 
পড়িয়াছেন, এমন সময় ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং 

শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমার বিধান দিলেন, “রানী যদি উক্ত 

সম্পর্তি কোন ত্রাঙ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ প্র মন্দিরে 

দ্বেবীপ্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা! হুইলে শাস্ত্রনিরম 

যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ত্রাহ্মণাঁদি উচ্চবর্ণ এ মন্দিরে প্রসাপরগ্রহণ 
করিলেও দোঁষভাগী হইবেন না” (এ)। তরদনুসাঁরে রানী নিজের 

গুরুর নামে দেবালয় অর্পণাস্তে অন্ত উপযুক্ত পুর্জকের অভাবে শ্রীযুক্ত 

রামকুমারকেই দেবীর পুজকপদে বরণ করিলেন। 

নির্দিষ্ট স্নানবাত্রার দ্রিনে প্দীযতাৎ ভূঞ্যতাং, রবে দক্ষিণেশ্বরের 

আকাশ-বাতাস আনন্দমুখরিত হইতে লাগিল। রানী অকাতরে অর্থব্যয় 
করিয়। দূরদেশাগত ব্রাহ্মণ ও অতিথিবর্গকে আপ্যায়িত করিলেন । 
“দেবালয়-নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রানী প্রায় নয় লক্ষমুত্র৷ ব্যয় 
করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,০০০২ মুদ্রার বিনিময়ে ত্রেলোক্যনাথ ঠাকুরের 
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নিকট হইতে দিনাজপুর-ঠাকুরগ। মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগণ। 

ক্রয় করিয়! দেবসেবার জন্য দাঁনপত্র লিখিয়। দ্িয়াছিলেন” (এ)। 
রানীর এ সময়ের সাত্বিকভাঁব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | লীলা" 

প্রসঙ্গ'কার লিখিয়াছেন, “দেবীমুতিনির্াণায়স্তের দিবস হইতে রানী 

যথাশান্্ কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; ত্রিসন্ধ্যা স্নানি, 

হবিষ্যাল্নভোজন, মাটিতে শয়ন ও বথাশক্তি জপপৃজাদ্ি করিতেছিলেন ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে ভ্রাতার অনুরোধসত্বেও কালীবাড়িত্ে বাস ও 

অন্নপ্রসাঘগ্রহণ করিতে প্রস্তত ছিলেন ন1; কিন্তু দৈববিধানে পরে উহাতে 

স্বীকৃত হন ; অধিকন্তু মথুরানীথের বিশেষ অনুরোধে দেবীর পুজকপদেও 

ব্রতী হন। এই স্থত্রে রানীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে এবং 

উভয়ে পরস্পরের গুণগ্রামে মুগ্ধ হন। ইহার পর ১২৬২ সালের ভাদ্র 
মাসে নন্দোৎসবের দ্বিনে এগোবিন্দজীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইতে লইয়! 

যাইবার সময় পুজক ক্ষেত্রনাথ ভূপতিত হইলেন এবং বিগ্রহথের একটি পদ 
ভাঙ্গিয়' গেল । তখন সমন্তা ঈাড়াইল, নৃতন মৃত্তি গড়াইতে হুইবে অথবা 
ভগ্মপদের সংস্কার করিলেই চলিবে! রাসমণির আহ্বানে পণ্ডিতগণ 

সমবেত হইয়া বিধান দিলেন যে ভগ্রমূতি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত এবং তৎস্থলে 

নৃতন বিগ্রহ নিমিত হওয়া উচিত। তঘনুসারে নৃতনমূতিগঠনের আদেশ 
দেওয়া হইল। কিন্তু সভাভঙ্গ হইলে মথু্রবাবু রানীমাতাকে বলিলেন, 
“ছোট ভট্চাজকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর] তে হয়নি! তিনি কি 

বলেন জানতে হবে।” মথ্রানাখ পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রেমের 
পরিচয় পাইয়াছিলেন । তাহার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর ভাবাবস্থায় 

বলিলেন, "রানীর জামাইদের কেউ যদ্দি প'ড়ে প! ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি 
তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে এনে তার জায়গায় বসানে। হত, 

নং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ত? এখানেও সেইরকম করা হোঁক-_ 

যু্তিটি জুড়ে যেমন পূজা করা হচ্ছে তেমনি পুজা করা হোক । ত্যাগ 
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করতে হবে কিসের জন্য ?” রানী এই কথা শুনিয়। আশ্বস্ত হইলেন এবং 

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃতিগঠনে অভিজ্ঞ জানিয়' জামাতা মথুরানাথের পরামর্শে 
তাহাকেই সংস্কারের ভার দ্িলেন। নিপুণহস্তে সংস্কারকার্ধ এমন সুসম্পন্ন 

হইল যে, পরীক্ষা! করিয়াও ভগ্ন স্থান ধরিতে পারা যাইত না। অতঃপর 
ক্ষেত্রনাথ কার্ধচ্যুত হইলেন এবং শ্রীরামকৃঞ্ণকে ৮রাধাগোবিন্দ-মন্দিরের 

পৃজাভার গ্রহণ করিতে হইল । 
এই সময়ে বিভিন্ন কালে ৬কালীমন্দিরে ও শ্রী্ীঠাকুরের যে-সব বিবিধ 

ভাবের পুজা চলিতেছিল মন্দিরের কর্মচারিগণ তাহাকে অনাচার-আখ্যা 
দিলেও গুণগ্রাহী, বুদ্ধিমান মথুরাঁনাথের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, এই 

পৃূজারীর এ্রকাস্তিক ভক্তির ফলে দেবী জাগ্রতা হইবেন এবং রানীর 
মন্দির-গ্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে । রাসমণি পৃবেই ঠাকুরের মুখে ভক্কিমাখা 
সঙ্গীত-শরবণে পুলকিত হইয়াছিলেন। এই গানটি তাহার বিশেষ 

প্রিয় ছিল__ 
কোন্ হিসাবে হরহদে ধীড়িয়েছ মা পদ দিয়ে। 

সাধ করে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে ॥ 

জেনেছি জেনেছি তারা, তার! কি তোর এমনি কারা । 

তোর মা কি তোর বাপের বুকে ঈ্াড়িয়েছিল এমনি করে। 

সম্প্রতি শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের সংস্কারের পূর্বে ঠাকুরের ভাবাবেশ ও ভক্তিপৃত 

সিদ্ধান্তের পরিচয়লাভে সে প্রীতি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল । তথাপি 

অল্পকাল পরে যে ঘটন। ঘটিল্ল তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, রানীর 
নিজমনে সাধনাসন্তৃত অতি উচ্চ ভক্তিভাব না থাকিলে ঠাকুরের প্রতি 

ভক্তি-শরদ্ধ! সেদিন ধুলিসাৎ হইয়া যাইত। রানী সেদিন “মদ্দিরে 
শীশ্রীজগঘস্বার দর্শন ও পুজাদি করিবার কালে তদ্দিষয়ে তন্ময়. না হইয়া 

বিষয়কর্মসম্পকী় একটি মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা! করিতেছিলেন। 
ঠাকুর তখন এ স্থানে বসিয়! তাহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন | ভাবাবিষ্ট 
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ঠাকুর তাহার মনের, কথা জানিতে পারিয়! এখানেও শ্রী চিন্তা” বলিয়া 

তাহার কোমলাঙ্গে আঘাতপুর্বক এ চিন্তা হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষা- 
প্রদান করেন । জীশ্রীজগদস্বার কৃপাঁপাত্রী সাধিক1 রানী উহাতে নিজমনের 

ছুবলতা৷ ধরিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবৎ ঠাকুরের প্রতি তাঁহার 
ভক্তি এ ঘটনা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল” ('লীলাপ্রসঙ্গ” )। এদিকে 

রানীর উপর প্রহার হইতে দেখিয়া! মন্দিরে বেশ চাঞ্চলোর সৃষ্টি হইল; 
এমন কি, ভট্টাচার্ধ মহাঁশয়কে শান্তি দ্রিবার জন্য কর্মচারীরা শশব্যন্তে 

তথায় সমবেত হইল | কিন্তু রানী গ্ভীরস্বরে আদেশ দিলেন, “ভট্টাচার্য 

যশায়ের কোন দোষ নেই; তোমরা তাঁকে কেউ কিছু বলো ন1।” 
মথুরবাবুও সমস্ত শুনিয়া শ্বখঠাকুরানীর আদেশই বহাল রাখিলেন। 

' মন্দিরপ্রতিষ্ঠার (১৮৫৫, মে ) পর রানী রাসমণি দীর্ঘকাল ইহধামে 

ছিলেন না৷ । - ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারস্তে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রাস্ত হন। 

তখনও দক্ষিণেশ্ববের জন্য ভ্রীত দিনাজপুরের জমিদারি দেবোত্তর করা 

হয় নাই। এখন উহ? করিবার জন্য তিনি ব্যন্ত হইলেন। তাহার 

কন্যাঁচতুষ্টয়ের মধো তখন কেবল শ্রীমতি পদ্মমণি ও শ্রীমতি জগদস্বা! বাচিয়া 
ছিলেন । ভবিষ্ততে সম্পত্তির অপবাবহার বন্ধ করিবার জন্য রোগশযা- 

শায়িত রানী উভয় কন্ঠাকে দেবোত্তর করিবার সম্মতিযুক্ত একখানি ভিন্ন 

একরারনাম। লিখিয়া দিতে বলিলেন । জগদম্ব। উহাতে সম্মতা হইলেও 

পদ্মমণি সহি দ্রিলেন নাঁ। তাই মৃত্াশয্যার় শয়ন করিয়াও রানী শাস্তিলাভ 

করিতে পারিলেন ন1। অগত্য। ৬জগদস্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে 

ভাবিয়া তিনি ১৮৩৬১ গ্রীষ্টাব্ের ১৮ই ফেব্রুয়ারি দেবোত্তর-দানিপত্রে সহি 

করিলেন এবং এ কার্য সমাঁধা করিবার পরদিন ( মঙ্গলবার ) রাত্রিকালে 

শরীর ত্যাগ করিয়। ৬দেবীলোকে গমন করিলেন । 

শ্রীরত্যাগের কিছু পূর্বে রানী রাসমণি কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ 
বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন । দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাহাকে 



৪২৮ প্রীরামকৃষ্ণ-জক্তমালিক৷। 

গঙ্গাগর্ভে আনয়ন কর। হইলে সম্মুথে অনেকগুলি আলোক জাল! রহিয়াছে 
দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ওসব 
রোশনাই আর ভাল লাগছে না; এখন আমার ম। আসছেন ! তার 

শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে । কিছুক্ষণ পরে 
“মা এলে! পদ্ম যে সহি দ্বিলে নাঁ_কি হবে, মা!” "কথাগুলি 

বলিয়াই পুণ্যবতী রানী শাস্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন 
করিলেন । রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে” (প্র )। 

এইরূপ ভক্কতিমতী নারীর জীবনীর পুর্ণ তাৎপর্য লৌকিকু দৃষ্টিতে নির্ণয় 
করা অসম্ভব; ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ধারণার আনিতে হইলে ' আমাদিগকে 

শ্রীরামকষ্জের বাণীরই অনুধ্যান করিতে হইবে । তিনি বলিয়াছিলেন, 

“রানী রাসমণি প্রীশ্রীগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন | ধরাধামে তাহার 

পুজাপ্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন । "-'রানীর প্রতিকার্ষেই জগন্মাতাঁর 

উপর অচল। ভক্তি প্রকাশ পাইত 1” 





খোপাঃল্র ম। 



গাগালের ঘা 

আহ্বমানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাবে শ্রীযুক্ত অঘোরমণি দেবী কলিকাত। 

মহানগরীর প্রায় সাত মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরবর্তা কামারহাটী গ্রামে 

ধর্মপ্রাণ শ্রীবুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য (ঘোষাল ) মহাশয়ের দরিদ্রগৃহ 
আলোকিত করিয়া! ভূমিষ্ঠ হন৷ নয় বৎসর বয়সে চব্বিশ পরগণ৷ জেলার 

অন্তর্গত পাইগহাটা গ্রামে তাহার বিবাহ হয়। সেই একবার মাত্র স্বামীর 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর পিতৃগৃহে অবস্থানকালেই তেরো-চৌদ্দ বৎসর 
বয়ক্রমকালে তিনি বিধবা হন। বালবিধবা অঘোরমণি পিতামাতার 

জীবদ্দশায় মস্তক মুগ্ডিত করিতে পারেন নাই; কিন্ত তাহার পর পুর্ণ 
বৈধব্যের বেশ ধারণ করিলেন । তাহার দেহ ছিল কিঞ্চিৎ খব, সুস্থ ও 

সুগঠিত $ বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্তামবর্ণ এবং সর্বশরীরে ছিল গবিজ্রতার এক 
অলৌকিক আভ।। শ্রীরামকুষ্ অপেক্ষা তিনি প্রান চৌদ্দ বংসরের বড় 
ছিলেন এবং তাছার অস্তর্ধানের পরেও প্রায় বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন । 

কামারহাটাতে অঘোরমণির পিতৃগৃহের নিকটেই কলিকাতার 

পটলডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীবুক্ত গোবিন্দচন্্র দত্তের ঠাকুরবাটী ছিল। 

দৃত্ত মহাশয় কামারহাটাতে গঙ্গাতীরে ভ্ীজ্ীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়' 
মহাসমারোহে সেবাপুক্জাদি চালাঁইতে থাকেন । তাহার দ্রেহত্যাগের পর 

বিষম্-সম্পত্তির অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় যখন পুজার ক্রটি হইবার সম্ভাবন। 
ঘটে, তখন দ্বস্বগৃহিণী ঠাকুর-বাঁটাতে অবস্থানপূর্বক পুজাদির তত্বাবধানে 

নিযুক্ত হন । ধর্মপ্রাগ| গৃহিণী কঠোরব্রহ্ষচর্যানুষ্ঠানপূর্বক ভূমিতে শয়ন, 

ত্রিসন্ধ্যা ান,একসন্ধযা ভোজন, ব্রত, উপবাঁস ও শ্রীবিগ্রহের পুজ। ইত্যাদি 

লইয়। থাকিতেন ৷ এর সময়ে দত্তবধশের পুরোহিতকুলের শ্রীনীলমাধব 

ভ্টাচার্ধ-& মন্দিরের পৃজক ছিলেন ? তিনি অঘোরমণির ভ্রাতা | এ সুত্রে 



৪৩০ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা 

এবং স্বভাবগত ও আচারগত সাদৃশ্তবশতঃ দত্বগৃহিণী ও অঘোণম ণির 
মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্যের উদয় হয়। অঘোরমণি শ্বশুরকুলের গুরুদেবের 

নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত। হইয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে 

তিনি দত্তগৃহিণীর ঠাকুরবাড়িতেই আসি! মেয়েমহলের একটি ঘরে বাস 
করিতে লাগিলেন ৷ পিত্রালয়ে মাত্র দ্িনে ছুই-একবার যাইতেন। 

দবত্তদের ঠাকুরবাটীর দক্ষিণপ্রান্তে যে কক্ষে বালতপন্থিনী অঘোরমণি 

বাস করিতেন উহার দক্ষিণের তিনটি জানাল। দিয়া সুন্দর গঙ্গ। দর্শন 

হইত। উত্তরে ও পশ্চিমে দুইটি দূরজ। ছিল । এ ঘরে তিনি দিবারাত্র 
জপে মগ্ন থাকিতেন। জপের সময় কেহ কাঁছে থাকে, ইহ তাহার 
মনঃপৃত ছিল না; কাজেই এর ঘরে আর কেহ থাঁকিতে পাইত না । 

তিনি খুব আচারী ছিলেন। নিত্য ছুই বেল। শান করিতেন__সকাঁলে 

গঙ্গায়, বিকালে পুফরিণীতে ৷ গঙ্গা্গানান্তে তটবর্তী বিল্বমুলে বসিম 
কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতেন ; বিকালে ৮রাধাকষ্ণের দালানে বসিয়া জপাদি 
করিতেন। আত্বুক্ষের বিপরীত দ্বিকে তীহার যে রম্ধনশাল৷ ছিল, 
তাহা অধুন! লুপ্ত হইয়াছে । তথায় স্বহন্তে * রন্ধনাস্তে কদলীপত্রে 
গোপালের ভোগ সাজাইয়। সম্মুখে একথানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন লাঁতিয়। ও 

ক্ষুদ্র পানপাত্রে গঙ্গাজল রাখিয়া দেবতাকে আহ্বানপুর্বক আহার 

করাইতেন ; পরে ন্বয় প্রসাদ পাইতেন। আলু-উচ্ছে ও সুগের ডাল 
ভাতে ছিল তাহার প্রায় নিত্যকার আহার । রাত্রে জলখাবার ছিল মাত্র 

বাগানের নারিকেলে প্রস্তুত নাড়ু ও একটু হুধ। খাগার্নে শুফ পত্র গু 

ভগ্র শাখাদি কুড়াইয়া তিনি রন্ধন করিতেন । শ্বশুরকুল হইতে লব্ধ 
ধানজমি ও ত্ত্রীধনাদি বিক্রয় করিয়। যে পাঁচ-পাত শশ্ত টাকা 

পাইয়াছিলেন, তাহ! দৃতগৃহিণীর নিকট গচ্ছিত 'রাখিয়।/যে সামান্ত জার 
হইত, উহা। দ্বারাই ব্যয়সংকুলান করিতেন । ছয় মাসের মসবণ)।চাঁল-দঁ: 
ইত্যাদি দ্রব্য কয়েকটি ছাড়ি মধ্যে মেজেতেই থাকিত।” তত্রিতযকারি 



গোপালের মা ৪৩১ 

কামারহাঁটার কলের ধারে হপ্তার বাজার হইতে কিনিতেন। কুলা 
শিল-নোড়া। ইত্যাদি সব একই ঘরে থাকিত। একটি শিকায় মুড়ি, 
বাতাসা, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি স্বাহার্য থাকিত। একটি তোরঙ্গে 

সামান্ত বন্ত্রাদিও রক্ষিত ছিল । ঈাঁত শেষ পর্যস্ত ছই-চারিটি ছিল-_গুল 
দিয়! দাত মাজিতেন। আহারের পর জোয়ান, ধনের চাল ইত্যাি 
কিঞ্চিৎ মুখে দিতেন। পান নিজে না খাইলেও গোপালকে ভোগ 
দিতেন, অথবা কেহ ছেঁচিয়! দিলে একটু-আধটু প্রসাদ পাইতেন। 

দত্তগৃহিণীর সহিত প্রীতি এবং নিজ স্বাভাবিক ভক্তির প্রেরণায় 

রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে কিঞ্চিত কার্য ও তিনি করিতেন ; এতদ্ব্যতীত গৃহিণার 

সহিত বসিয়া! ভোগের জন্ত তরকারিও কুটিতেন। তুষ্ণীভাবে একাস্তে 

বাস করাই ছিল তাহার রীতি । রাত্রি ছুইটায় উঠিয়া শৌচাদি- 
সমাপনাস্তে তিনটা হইতে সকাল আটটা! পর্যন্ত তিনি জপে মগ্ন থাকিতেন। 
পরে মন্দির পরিঞ্কার করা, বাসন-মাঁজা, ফুল-তোলা, মালপর্গাথা, চন্দন- 

বাটা ইত্যাদিতে কিছুকাল ব্ায়িত করিয়) শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগার্দির পর 

স্পাক আহারাস্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেন। অতঃপর আবার 

জপারাধনায় বসিতেন। সন্ধ্যাসমাগমে মলিরে আবরাত্রিকদর্শনানজ্তর 

আবার সাধনা চলিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে প্রায় 

ত্রিশ বৎসর প্ররূপে এই ক্ষুদ্র কক্ষেই সাধনার একটান শোত চলিয়াছিল। 

সম্ভবতঃ একবারমাত্র তিনি এই তপস্যা! ভঙ্গ করিয়! ঘত্তগৃহিণীর সহিত 

রেলযোগে কাশী, গয্পা, মথুরা, বৃন্দাবন ও প্রয়াগাদি কয়েকটি তীর্থ দর্শন 

করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পড়িতে পারিতেন কিনা বলা কঠিন । 

তবে কামারহাটী ত্যাগের পর তাহার গৃহে চশমণ সহ গৈরিকবস্ত্াবৃত 

একখানি কানীদাসী মহাভারত, একথানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, একথানি 

গীতা এবং রামচন্দ্র দত্তের দেওয়া একথানি সঙ্গীত-পুস্তক পাওয়। 

গিয়াছিল। 



৪৩২ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

অঘোরমণি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ১৮৮৪ 
খীষ্টাব্ধের অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভদিনে । শ্রীরামরুঞ্জচ পরমহৎসদেবের: 

নাম তখন সুবিদ্িত। দ্রত্বগৃহিণী সেই নামশ্রবণে আকৃষ্ট হইয়। :স দিবস 
তাহার দর্শনার্থে অঘোরমণির সহিত নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত 

হইলেন । ঠাকুর সেদিন তাহাদিগকে সাদরে নিজের ঘরে বসাইলেন এবং 
ভক্তিতত্বের অনেক উপদেশ দ্বিযা ও ভজন শুনাইয়। পুনরার আসিতে 

বলিয়। বিদায় দিলেন। দত্বগৃহিণীও তাহাকে একদিন কামারহাটার 

ঠাকুরবাড়িতে যাইবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাইলেন । ঠাকুর উহ 

গ্রহণ করিলেন এবং পরে একদিন তথায় গমনপূর্বক শ্রীবিগ্রহের জীবন্ত 

প্রকাশের সম্মুখে সংকীর্তন ও নৃতাদি করিলেন এবং প্রসাঘগ্রহনান্তে 

দৃক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া 'আসিলেন । 

ইতোমধ্যে অঘোরমণির জীবনে এক মহা! পরিবর্তনের পূর্বাভাস দৃষ্ট 

হইল। প্রথম দর্শনের দিনেই ঠাকুরের প্রতি তিনি এক প্রবল আকর্ষণ 

অনুভব করিলেন ; মনে হইল “ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধৃভক্ত এবং 
ইহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব ।” অতএব অন্নদিন পরেই 

অপ করিতে করিতে অঘোরমণির প্রাণের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গমনের 

অভিলাষ উদ্বিত হৃওয়ামাত্র হুই-তিন পয়সার দেদে! সন্দেশ কিনিগা তিনি 
একাকিনী পদ্ব্রজে তথায় উপস্থিত হইলেন। অমনি ঠাকুর বলিয়। 

উঠিলেন, “এসেছ? আমার জন্ত কি এনেছ দাঁও।” অদোরমণি তো 

ভাবিয়া অজ্ঞান, “কেমন করে সে “রোঘে+ (খারাপ ) সন্দেশ বার করি? 

এঁকে কত লোক কত ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে--আবার তাও ছাই 

কি আমি আসবামাত্র থেতে চাওয়া!” সলজ্জভাবে সেই সন্দেশগুলি 

বাহির করিয়। দ্বিলে ঠাকুর উহা! সানন্দে খাইতে খাইতে বলিলেন, “তুমি 
পয়সা খরচ করে ঘন্দেশ আন কেন? নারকেল নাড়ু করে রাখবে, তাই 

দুটো-একট। আসবার সময় আনবে । না! হয় যা তুমি নিজের হাতে 
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রাধবে, লাউশাক-চচ্চরি, আলুবেগুন বড়ি দিয়ে সজনে-খাড়ার তরকারি 
_-তাই নিয়ে আসবে । তোমার হাতের রান্ন। খেতে বড় সাধ হয়।” 

' ধর্মকর্নের কথা না হইয়! এইরূপে কেবল খাবার কথাই হইতেছে দেখিয়! 
অঘোরমণি ভাবিলেন, “ভাল সাধু দেখতে এসোছ-_কেবল খাই খাই! 
আমি গরীব কাঙ্গাল লোক, কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক্, 

আর আসব ন11” কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে দেখেন, মন কিছুতেই 

দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের বহিদ্বর অতিক্রম করিতে চাঁদ না) অনেক 

বলপ্রয়োগ করিয়। তাহাকে কামারহাটাতে লইয়া আসিতে হইল। ইহারই 
কম্পেকদিন পর কামারহাটাতে ব্রাহ্মণী চচ্চরি রান্নী করিয়! ঠাকুরের নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি উহা৷ চাহিয়া! খাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, “আহা, 

কি রান্নী! যেন সুধা, সুধা!” সে আনন্দে ব্রাঙ্মণীর চক্ষে জল 

আসিল-_ভাবিলেন, তিনি গরীব কাঙ্গাল বলিয়া তাহার এই সামান্য 
জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন । তিন-চারি মাস, এইরূপেই 

ঘন ঘন যাতায়াত চলিতে লাগিল-_-আর সেই খাই থাই! কেবল 
“এট। এনো, ওট1 এনো”- ইত্যাদির জালায় অস্থির হইয়। বৃদ্ধ! ভাবেন, 
“গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হ'ল? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে 
যে, কেবল খেতে চায়! আর আসব ন11” কিন্তু সে কি বিষম 

আকর্ষণ__দূরে গেলেই আবার টানিয়! আনে ! 

ক্রমে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ধের বসম্ত আসিয়া পড়িল। রাত্রি তিনটার সময় 

জপে বসিয়া জপসমাপনাস্তে ব্রাহ্মণী জপসমর্পণের পুর্বে প্রাণায়াম আরম্ভ 

করিয়াছেন, এমন সময় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার বামে উপবিষ্ট, তাহার 
দক্ষিণ হস্তটি মুস্টিবদ্প্রায় আর মুখে মৃদু হান্য-_ঠিক যেমন দক্ষিণেশ্বরে 

দেখিয়াছেন তেমনি | ভাবিলেন, “একি ! এমন স্ময়ে ইনি কোথ! থেকে 

কেমন ক”রে এলেন ?” অবাক্ হইয়! ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধ যেমন সাহস 

করিয়া স্বীয় বাম হস্তে ঠাকুরের বাম হস্তটি ধরিলেন, অমনি লে মুত 
৮ 
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অকম্মাৎ অস্তহিত হইল আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সত্যকার 
গোপাল । সে হাম! দিয়া এক হাত তুলিয়! বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়! 

বলিল, “মা, ননী দাও” ব্রাহ্মণ তো দেিয়া শুনিয়া স্তক্তিত-_এ কি 
কাণ্ড! তিনি চীৎকার করিয়া কীদ্িয়। বলিলেন, “বাবা, আমি ছুঃখিনী 
কাঙ্গালিনী, আমি তোমার কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কৌথ। পাঁব, বাবা ?” 
সে অদ্ভুত গোপালের কিন্তু ভ্রক্ষেপ নাই-_সে খাইবেই। তখন শিক' 
হইতে নারিকেল নাড়ু দিপা বলিলেন, “বাবা গোপাল, আমি তোমাঁকে 
এই কদর্য জিনিস খেতে দিনুম ব'লে আমাকে যেন এরূপ খেতে দিও না” 
জপ সেদিন আর হইল না_চলিতে লাগিল গোপালের অপূর্ব লীলা ! 
সে ক্রোড়ে বসে, মাল! কাঁড়িয়া লয়, স্কন্ধে বসে, ঘরময় ঘুরিয়! বেড়ায় ! 
যেমন সকাল হইল অমনি গোঁপালের ম পাগলিনীর স্তায় দক্ষিণেশ্বরে 
চলিলেন; গোপালকে বুকে লইয়! চলিতে চলিতে দেখিতে লাগিলেন, 
গোপালের লাল টুকটুকে পাঁ-ছুখানি বুকের উপর ঝুলিতেছে। 

সকাল প্রায় সাতটার সময় আনুথানু বেশে “গোপাল, গোঁপাল' 

বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গোপালের মা ঠাকুরের কক্ষে পুর্বদিকের 

দ্বারপথে ঢুকিলেন। তাহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, আচল ভূমিতে 
নুটাইতেছে__কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়' ঠাকুরের পারে 
বসিলেন, ভাবাবিষ্ট ঠাকুরও তাহার ক্রোঁড়ে উপবিষ্ট হইলেন। সাশ্রুনয়নে 
গোপালের মা নিজের সহিত আনীত ক্ষীর, সর, ননী গোঁপালরপী 

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব-সংবরণ 

করিরা ঠাকুর আপনার চৌকিতে বসিলেন। গোপালের মার কিন্তু ভাব 
আর থামে না-_সারাক্ষণ তিনি নাচির! বেড়াইতে লাগিলেন আর বলিতে 
লাগিলেন, "ত্রহ্ধ। নাচে, বিষ নাচে, আর নাচে শিব” ইত্যাদি । এই 

দেবহুর্গত দৃষ্ে মুগ্ধা গৃহ্সন্মার্জনরতা অপর তক্তমহিল1 ভাবিতে লাগিলেন 
_-যে ঠীকুক স্ত্রীজাতির স্পর্শমাত্র স্থ করিতে পারেন না, তাহার আজ এ 
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কীদৃশ আচরণ! একদিকে ছ্িষষ্টিবর্ধাতীত। বৃদ্ধার অনুপম মাতৃন্সেহ, 

অপরদিকে অষ্টচত্বারিংশৎ বয়স্ক প্রোটের গোপালভাব! শোন! যার 

বটে যে, বশোদাভাবে আত্মহারা! ভৈর্বী ব্রাহ্গণীর ক্রোভ কখন কখন 

তাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইত ; কিন্তু উহ! অতীতের শোনা কথা আর ইহা 
প্রত্যক্ষ! ভাবসংবরণান্তে গোপালের মার সে-আনন্দ দেখিয়া উপস্থিত 

অপর মহিলাটিকে ঠাকুর সহাম্তে বলিলেন, “দেখ দেখ, আনন্দে ভরে 

গেছে__ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে !” ভাবের আধিক্যে 

অঘোরমণি সেদিন ঠাকুরকে কত কথাই ন।' বলিতে লাগিলেন, “এই যে 
গোপাল আমার কোলে, এ যে তোমার ভেতর ঢুকে গেল; এ আবার 

বেরিয়ে এল : আয় বাবা, হুঃখিনী মার কাছে আয়” ইত্যাদি । গোপাল 
এইরূপে কখন ঠাকুরের সহিত মিশিয়া' এবং কথন বাল্যলীলার তরঙ্গ 

তুলিয়া একদিকে যেমন শ্রীরামকুষ্ণকেই গোপালরূপে প্রত্যক্ষ কবাইল, 

অপরদিকে তেমনি গোপালের মাকে আত্মহার। করিল। . অঘোরমণি 

আজ হইতে বাস্তবিকই গোপালের ম হইলেন এবং ঠাকুরও তাহাকে শর 
নামে ডাকিতে লাগিলেন । তাহার ভাবপ্রশমনের জন্য ঠাকুর সেদিন 

বহু প্রকারে যত্ত করিতে লাগিলেন-_তাহার বুকে হাত বুলাইয়! দিলেন, 
স্টাহাকে ভাল ভাল খাগ্ঘসামগ্রী খাওয়াইলেন এবং সমস্ত দিন নিকটে 

রাখিয়। স্নানাহার করাইলেন। খাইতে খাইতে ব্রাহ্গণী বলিতে লাগিলেন, 
“বাবা গোপাল, তোমার ছুঃখিনী ম1 এ-জন্মে বড কষ্টে কাল কাটিয়েছে, 

টেকো ঘুরিয়ে স্থতে! কেটে পৈতা। করে বেচে দিন কাটিয়েছে__তাঁই বুঝি 

এত বত্ব আজ করছ ?” 

সন্ধ্যায় ঠাঁকুর যখন গোপালের মাকে বিদায় দিয়া কামারহাটা 

পাঠাইলেন, তখন গোপালও ক্রোড়ে উঠিয়া চলিল এবং গৃহে পৌছিয়া 

নান। রঙ্গ, আবদার ইত্যাদিতে মায়ের জপভঙ্গ করিতে লাগিল। 

অবশেষে গোপালের ম জপ ছাড়িয়া] তাহাকে শয্যার শয়ন করাইলেন। 
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তক্তাপোশের উপর মাছুর পাতা-নরম বিছান বা! বালিশ তাহার নাই__ 
তাই গোপাল খু'ত খুঁত করিতে লাগিল। অগত্য! ব্রাহ্গণী স্বীয় বাম 

বাহুতে তাহার মস্তক রাখিয়া বলিলেন, “বাবা, আজ এই রকমে শো ও, 

রাত পোহালেই কাল কলকাতা! গিয়ে তোমায় নরম বালিশ করিয়ে 
দেব।” পরদিন সকালে প্রত্যক্ষ গোপালের রান্নার জন্য বাগান হইতে 

কাঠ কুড়াইতে গেলে গোপালও সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কাঠ আনিয়া! রাম্নাঘবে 
রাখিতে লাগিল । রন্ধনকালেও হ্রস্ত শিশু কাছে বসির বা! পিঠে পাঁড়ন্ন! 

সব দেখিতে লাগিল ও আবদার করিতে থাকিল। ব্রাঙ্গণী তাহাকে 

কখনও মিষ্ট কথায় ভূলাইতে লাগিলেন, কখনও বা বকিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসি! ঠাকুরের সহিত আলাপনাস্তে 

নহবতে জপে বসিলেন। জপশেষে প্রণাম করিয়া! উঠিলেন, এমন সময় 

পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুর তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 
এখনও এত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে ।” ব্ত্রাঙ্গণী 

বলিলেন, “জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে?” ঠাকুর_-“সব 
হয়েছে ।” গোপালের মা-_“সব হয়েছে ?” ঠাকুর__“হী, সব হয়েছে” 

গোপালের মা-“বল কি? সব হয়েছে?” ঠাকুর--ইী,॥ তোমার 

আপনার জন্য জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে। তবে ( নিখের শরীর 

দেখাইয়৷ ) এই শরীরট। ভাল থাকবে বলে ইচ্ছ! হয়তো করতে পার ।” 

গোপালের মাঁতবে এখন থেকে ষা কিছু করব সব তোমার, তোমার, 

তোমার 1” ইহার পরে তিনি মালার থলি গঙ্গায় ফেলিয়া! দিয়াছিলেন ; 
কিন্ত অনেক দিন পরে ভাবিলেন, “একট? কিছু তে! করতে হবে, চব্বিশ 

দ্বন্টা করি কি?” অতএব গোপালের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণে মাল! 

ফিরাইতে লাগিলেন।* 
১ 5 আীরামকৃকও যে যে াপনাকে গোপাল মনে করিতেন এবং অঘোরমণির ভিতরে 

অধিষ্ঠিত গ্রোপাল খাইলেই তাহার খাওয়। হইত, এই বিষয়ে একটি ঘটনা! যোগ্ানন্দ- 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ('লীলাপ্রসঙ্গ'-__গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ৩০২-৩ পৃষ্ঠ? ত্রষ্ঠব্য )। 



গোপালের মা ৪৩৭ 

অঘোরমণি বালবিধব! ছিলেন বলিয়া অত্যধিক আচারনিষ্ঠা পালন 
করিতেন । প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আগমনকালে একদিন তিনি 
যখন রন্ধনাস্তে শ্রীরামকষ্ণের পাতে বোকনা হইতে ভাত পরিবেশন 

কবিতেছিলেন, তখন প্রীরামরষ্দেব অতফিতে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয় 

ফেলেন । অঘোরমণির সেদিন আর খাওয়া হইল না। তিনি যেদিন 

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়! রন্ধন করিয়া খাইতেন, সেদিন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্য 

থোল-ভাত রান্নার পর গোবর গঙ্গাজল প্রভৃতির ছ্বাবা উন্নন পাড়িয়। 

দিতেন; তবে ব্রাহ্মরণীর বোকন] চাপিত। কিন্তু গোপালের সাক্ষাৎকারের 

পরে সেই মহাভাবতরঙ্গে নিষ্ঠার্দিও কোথায় ভাঁসিয়া৷ যাইতে লাগিল । 

গোপাল যখন যাহ চাঁয় তখনই খাইতে দিতে হয়; আবার খাইতে 

খাইতে সে মায়ের মুখে গু'জিয়! দেয়। তাহা! ফেল! চলে না ফেলিলে 

গোপাল কার্দে। ব্রাঙ্গণী মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, ইহ শ্রীরামকৃষ্ণেরই 
লীলা । ইহার পর এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ায় তাহার আহারাদি 

সম্বন্ধে আর আপত্তি রহিল ন1। | 
একদিন ব্রাহ্মণী এক পয়সার বাতাস৷ লইয়। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া 

দেঁখিলেন যে, ধনী ভক্তেরা অনেক মূল্যবান দ্রব্য আনিয়াছেন, তাই ঠাকুর 

তাহার নিকট খাবার চাহিলেও লজ্জায় উহ বাহির করিতে পারিলেন ন]। 

তবু ঠাঁকুর ভাবাবস্থায় উহার দুই-একটি তুলিয়া! লইয়া খাইলেন | গৃহে 
প্রত্যাবর্তনকাঁলে গোপালের ম৷ অবশিষ্ট বাতাঁসাগুলি লইয়। আসিলেন 

এবং উহাতে প্রসাদবুদ্ধি থাকিসেও পথে যাতায়াতের ফলে অশ্ুচি 

হইয়াছে মনে করিয়া! উহ বাগানের মালীকে খাইতে দিলেন। তারপর 

এক দ্বিবস খড় দহে শ্ঠামনুন্বরদর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে একজন পুজারী 

তাহাকে প্রসাদ দিলে তিনি উহা৷ লইয়! অগ্রসর হইবেন, এমন সময় কে 

একজন ব্রাহ্মণ মন্দিরের সি'ড়ির ধারে ফ্রাড়াইয় পরিচিত-কণ্ঠে বলিলেন, 
“কি গো, খাবি তো? না আবার মালীকে দ্রিবি?” চমকিত৷ ত্রাঙ্গণী 



৪৩৮ প্রীবামকৃষ্ণভক্তমালিকা 

শুনিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কঠরব, যদ্দিও আকৃতিটি ভিন্ন । অমনি দক্ষিণেশ্বরে 

আসিয়! তিনি অশ্রুসিক্ত কঠে নিবেদন করিলেন, “বাবা, আমি অপরাখ 

করেছি, আমার কি হবে?” চিরশিশু রামকুষ্জ সেই ঘটন। শুনিয়া কেবল 

হাসিলেন । 

অঘোরমণি অবিরাম ছুইমাঁস কাল বাৎসলারতির প্রবলতরঙ্গে হাবুড়বু 

খাইয়াছিলেন এবং বালগোপালকে কোলেপিঠে লইয়। বাস করিয়াছিলেন । 
এইরূপ দীর্ঘকাল চিন্ময়-নাম, চিন্ময়-ধাম ও চিন্ময়-শ্যামের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 

অতি অল্প মহাভাগ্যবানেরই সম্ভবে। ছুই মাস পরে ভাবের আতিশষ্য 

মন্দীভূত হইলেও অঘোরমণি একাস্তমনে একটু চিন্তা করিলেই গোপালের 
দর্শন পাইতেন। তাহার পরবর্তী জীবন এই লীলাখেলারই ইতিহাঁস। 

১৮৮৫ শ্রীষ্টার্ষের উলটা রথের দিনে ঠাকুর বলরামমন্দিরে আগমনপূর্বক 

ঢ্ই দিন ও দুই রাত্রি তথার যে আনন্দের তুফান তুলিয়াছিলেন, তাহার 
আঁবেগে প্রায় প্রত্যেক ভক্তই শংসকাশে আগমন করিলেও গোপালের 

মাকে ন! দেখিয়া ঠাকুর জলযোগকালে গৃহের স্ত্রীভক্তদিগকে তীহার 

সৌভাগ্যের কথ! শুনাইলেন এবং বলিলেন, “তাকে এখানে আনতে 

পাঠাও না।” সংবাদ পাইয়! বলবাম তৎক্ষণাৎ তীহাকে আনিবাঁর জন্য 
লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যাকালে ঠাকুর দ্বিতলে হল-ঘরে বসিয়া 

ভক্তদের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় তিনি অকন্মাৎ 

বালগোপাল-মুতির ন্যা্ ছ্ই জানু ও এক হাতে ভূমিতে হাম! দেওয়ার 

মতে। অবস্থানপৃবক এক হাত তুলিয় উধ্ব মুখে সতৃষ্ণ-নয়নে যেন কাহা'র 

দিকে তাকাইয়া কি চাহিতে লাগিলেন_ ভাবপ্রীবল্যে অঙ্গপ্রতাঙ্ছাদি 

ছবিতে আকা গোপালবৎ নিশ্চল এবং চক্ষু দুইটি অর্ধনিমমীলিত হইল । 

ঠিক তখনি গোপাঙ্সের মা উপরে আসির। ঠাকুরকে স্বীয় ইষ্টরূপে দর্শন 

করিলেন । উপস্থিত াকলে গোপালের মার সম্মান ও সংবর্ধনা করিয়া 

বলিতে লাগিলেন, তাহার ভক্তিপ্রভাবেই ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপালর্প 



গোপালের ম! ৪৩৯ 

ধারণ করিলেন । গোপালের মা কহিলেন, “আমি কিন্তু, বাবু, ভাবে 

অমন কাঠ হয়ে যাওয়! ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে, খেলবে, 

বেড়াঁবে, দৌডুবে__ও মা, ওকি, একেবারে যেন কাঠ! আমার অমন 

গোপাল দেখে কাঁজ নাই!” বাস্তবিকই ঠাকুর যেদিন প্রথম 

কামারহাটীতে যান, সেদিন তাহার এইরূপ ভাব দ্বেখিক। অঘোরমণি ভয়ে 

কাতর হইয়। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বলিয়াছিলেন, “ও বাবা, 

তুমি অমন হলে কেন ?” 

গোপালের অবিরাম দর্শন যখন প্রথম বন্ধ হইয়। যায়, তখন 

গোপাঁলের ম| ভীত হইয়া! সাশ্রুনয়নে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন, 

“গোপাল, তুমি আমায় কি করলে, আমার কি অপরাধ হ'ল, কেন 

আর আমি তোমায় আগেকার মতে। ( গোপালরূপে ) দেখতে 

গাই ন11” ঠাকুর উত্তর দিলেন, “ওরূপ সদাসর্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে 

শরীর থাকে না। একুশ দিন মাত্র শরীরট! থেকে তারপর শুকনো 

পাতার মতো! ঝরে পড়ে যায়।” গোপালের দর্শন বিরণ হওয়ায় আর 

এক বিপরীত অবস্থা ঘটিল। বাঁযুপ্রধান ধাতে ব্যাকুলতাবুদ্ধির 

ফলে বুকে দ্বারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হুইল; তাই ঠাকুরকে বলিলেন, 

“বাই বেড়ে বুক যেন আমার করাত দ্বিয়ে চিরছে।” . ঠাকুর সাস্বন! 

দিলেন, “ও তোঁমাঁর হরি-বাই। ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গোঁ? 

ও থাকা ভাল । যখন বেশী কষ্ট হবে, তখন কিছু খেয়ে ।” এই বলিয়। 

ঠাকুর তাহাকে সেদিন অনেক ভাল জিনিস খাওয়াইলেন। 

ঠাকুর সকাম ব্যক্তিদের আনীত দ্রব্যাদি ভক্তদিগকে খাইতে দিতেন 

না। শুধু নরেন্দ্র বেল! ইহার ব্যতিক্রম হইত | তাদৃশ জীবন্মুক্তি-লাভের 

পর গৌঁপাঁলের মার সম্বন্ধেও ঠাকুরের অনুরূণ আচরণই লক্ষিত হইল। 

একদ্বিন এরূপ অনেক সকাম ভক্ত নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়৷ দক্ষিণেশ্বরে 

শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গোপালের মা উপস্থিত 
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হইলে শিশু যেমন মাতাকে পাইয়া আদর করে, তেমনি ঠাকুরও তাহার 
মস্তক হইতে চরণ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বূলাইতে বুলাইতে গোপাঁলের মার 
শরীর দেখাইয়া সকলকে বলিলেন, “এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে 
ভরা--হরিময় শরীর !” গোপালের মা তখন নিবিকার- ঠাকুর পদম্পর্শ 

করিলেও কোন প্রতিবাদ নাই। পরে ঘরে যত কিছু উত্তম জিনিস ছিল 
সব আনিয়৷ ঠাকুর তাহাকে খাঁওয়াইতে লাগিলেন। বস্ততঃ গোপালের 

মা দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর ভাবে খাঁওয়াইতেন বলিয়৷ তিনি একদিন 

প্রশ্ন করিলেন, “গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালবাস কেন ?” 

ঠাকুর উত্তর দিলেন, “তুমি ঘে আমায় আগে কত খাইয়েছ।” গোপালের 
মা_“আগে কবে খাইয়েছি?” ঠাকুর-_“জন্মাস্তরে ।” আলোচ্য দ্বিবসে 
সর্বক্ষণ দ্ক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া গোপালের মা ধখন সন্ধ্যায় কাঁমারহাটা 

ফিরিবেন, তখন ঠাকুর ভক্তদের আনীত সমস্ত- মিছরি তাহাকে দিলেন । 

গোপালের ম1 যখন ইহাতে আপত্তি তুলিলেন, তখন ঠাঁকুর তীহার চিবুক 
ধরিয়া সাদরে বলিলেন, “ওগো, ছিলে গুড়, হলে চিনি, তাঁর পরে হলে 

মিছরি ! এখন মিছরি হয়েছ, মিছরি খাও আর আনন্দ কর |” 

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে- গোপালের মার আচরণের প্রতি 

ঠাকুরের সতর্ক দৃষ্টি । বলরাম-ভবনে পুর্বোক্ত উলটা-রথেব পর ঠাকুর ষে 

নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন তাহাতে ছই-একজন বালকভক্ত '3 

গোলাপ-যার সহিত গোপালের মাও একটি বড় প্রঁটুলি লইয়া উঠিলেন। 

ব্রাহ্মণীকে দরিদ্র জানিয়! বলরামবাধুর পরিবারবর্গ তাহাকে বন্ত্রা্দি বহু 
আবগ্তকীয় দ্রব্য দ্িয়াছিলেন ৷ যে ঠাকুর গোপালের মার সহিত এযাবৎ 

অতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতেছিলেন,*তিনি এঁ পুট্রলিটি দেখিয়! যেন 

অন্ত লোক হইয়! গেলেন। ভাবশ্রোত বাধা পাইয়া বিপরীত মুখে 

চলিল। গোপালের মার সহিত তিনি কথা৷ “বলেন না, অপরের নিকট 

বৈরাগ্োর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে এঁ পুটুলির দিকে চাহেন-__ 
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এই.সকল দেখিয়! গোপালের মা মর়মে মরিয়া গেলেন; তাহার মনে 

হুইল, পুঁটুজিটি গঙ্গাজলে বিস্জনি দেওয়াই উচিত। তাহার পর 

দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়াই জ্রীশ্রীযাতাঠাকুরানীকে বলিলেন, “ও বউমা, 

গোপাল এই-সব জিনিসের পুঁটুলি দেখে রাগ করেছে । এখন উপায়? 
_তা এসব আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই !” 
বুড়ীর কাতরতা দেখিয়া ককণাময়ী মা বলিলেন, “উনি বলুন গে। 

তোমায় দেবার তো! কেউ নেই, তা তুমি কি করবে, ম1?--দরকার 
বলেই তো! এনেছ !” গোঁপালের'মা তগাপি কয়েকটি দ্রব্য বিলাইয়। 
দিলেন এবং সভয়ে দুই-একটি তরকারি রাণধিয়! ঠীকুরকে খাঁওয়াইতে 

গেলেন । বুদ্ধাকে অনুতপ্ত দেখিয়া ঠাকুর তখন প্রসন্ন হইয়াছেন ; 

অতএব আশ্বস্ত হইয়া গোপালের মা কামারহাটীতে ফিরিলেন । 

অশেষরহস্যময় ঠাকুর একদিন বৃদ্ধাকে কহিলেন, তিনি যেন তাহার 

দর্শনাদির কথা নরেন্ত্রকে বলেন। ইহার পূর্বে যখন যাহ কিছু দর্শন 

হইত, গোপাঁলের মা সমস্তই ঠাকুরকে বলিতেন। তাহাতে ঠাকুর 
সাবধান করিয়! দিয়াছিলেন যে, দর্শনের কথা কাহাঁকেও বলিতে নাঁই-__ 
এমন কি, তীহাকেও ন1; বলিলে দর্শন আর হয় না। তাই আজ 

অন্তরূপ আদেশ পাইয়। গোপালের মা প্রশ্ন করিলেন, “তাতে কিছু দৌধ 

হব না তো, গোপাল ?” 

ঠাকুর আশ্বাস দিলেন যে, হইবে না । তখন গোপালের ম] নরেন্দ্রকে 
আনুপুবিক সমস্ত বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 
“বাবা, তোমর1 পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ;) আমি দুঃখী কাঙ্গালী__কিছুই জানি 

না, কিছুই বুঝি না। তোমর! বল, আমাব এ-সব তো মিথ্যা নয় 2০ 
বুদ্ধার ভক্তি, প্রেম, ভাবাবস্থা ও দর্শনাদ্ির বিবরণ গুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র 

আম্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন ন1; তাই সাশ্রুনয়নে উত্তর দ্রিলেন, 

“ন। মা, তুমি যা দেখেছ সব সত্য ।” 
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এই সময়ে একদিন বেল! আন্দাজ দশটার সময় শ্রীরামরুষ্ রাখালকে 

লইয়। কামারহাটাতে উপস্থিত হইলে গোপালের মা আহ্লার্দে আটথানা' 

হইয়! যথাসাধ্য জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন এবং ঠাকুর ও রাখালকে 

দত্তবাবুদের বৈঠকথানায় বিছান। পাতিয়! বসাইয়া রন্ধনে মন দিলেন । 
তারপর ভিক্ষা-শিক্ষ। করিয়। যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই ত্রাহ্থাদিগকে 

খাওয়াইয়া মেয়েমহলের দোতলার দৃক্ষিণ দ্রিকের ঘরে আপনার 

লেপখানির উপর ধোপদস্ত চাদর পাতিয়া ঠাকুরকে বিশ্রাম করিতে 

দিলেন । রাখালও পার্খে শয়ন করিলেন । এমন সময় ঠাকুর একটি 

দর্গন্ধ অন্নুভব করিলেন এবং ঘরের কোণে তাকাইয়া৷ দেখিলেন, দুইটি 

কঙ্কালময় প্রেতমূতি সেখানে দ্রাড়াইয়! তাহাকে অনুনয় করিতেছে, 
“আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে 

আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।” ঠাকুর তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া! চলিলেন ১ 

রাখালও সঙ্গে গেলেন। কিন্ত গোপালের মাঁকে ঠাকুর কিছুই বঞ্ধিলেন না; 
কারণ বৃদ্ধাকে সেখানে বাস করিতে হইবে। রাখালকে পরে সব বলিলেন । 

ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর শোকে অ্রিরমাণ। ও সর্ব গোপাল- 

চিন্তায় নিমগ্রা গোপালের মা বহুবার সর্বভূতে গোপালের সাক্ষাৎকার 

পাইয়! ধন্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একবার মাঁহেশের রথযাত্রায় উপস্থিত 

হইয়া তিনি দেখিলেন রথ, রথের উপর জগন্নাথদেব, যাহার! রথ টানিতেছে 
এবং দর্শনার্থী অপার জনসজ্ঘ-_সকলেই গোপালের বিভিন্ন রূপ । এ 

অনুভব সম্বন্ধে তিনি জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন, “তখন আবার 

আমাতে আমি ছিলাম না_নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম ।” আর 

একদিন তিনি আহারের সময় ভাবে গদগদ হইয়া গোপালবৃ্ধিতে 
উপস্থিত স্ত্রীভক্তদিগকে ন্বহস্তে খাঁওয়াইয়। দ্বিয়াছিলেন । 

দর্শনার্দির ফলে গোপালের মার মন এতই উদার হুইয়াছিল যে, 

ঠাকুরের লীলাকালে দক্ষিণেশ্বরে একদিন নরেন্দ্র একবাটি মহাপ্রসাদ খাইয় 
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উঠিয়া গেলে ঠাকুর যখন জনৈকা' স্ত্রীভক্তকে স্থানটি পরিফার করিতে 

বলিলেন, তখন গোপালের ম৷ স্বতই অগ্রসর হইয়! শ্রী কাজ করিলেন । 

উহা দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে বলিলেন, «দেখ দেখ, দিন দিন কি উদার 

হয়ে যাচ্ছে!» স্বামীজী বিদেশ হইতে পাশ্চাত্য শিষাবুন্দ-সহ ফিরিয়' 
একদিন গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন, “আমার সব সাহেব-মেম চেলা 

আছে, তাদের কি তুমি কাছে আসতে দেবে, না তোমার আবার জাত 

যাবে?” তাহাতে তিনি উত্তর দেন, “সেকি, বাব1? তারা তোমার 

সন্তান, তাদের আমি আদর করে নাতি-নাতনী ব'লে কোলে নেব গো । 

তোমার ও-ভয় আর নাঁই 1” সত্যই দেখা গেল যে, গোপালের মা 

নিবেদিতাঁকে যেদিন প্রথম' স্বামী সদানন্দের সহিত বাগবাজারের রাস্তার 

দেখিতে পাইলেন, সেদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও গুপ্ত, এটি কেরে? 
একি নরেনের মেয়ে যে তার সঙ্গে এসেছে ?” অনুমান সত্য জানিয়! 

্রাহ্মণী নিবেদিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার ডান 

হাত ধরিয়! চলিতে লাগিলেন । শ্রীযুক্ত সার! বুল, শ্রীমতী ফ্যাক্লাউড ও 

ভগ্গিনী নিবেদিত! একদ্রিন নৌকাযোগে কামারহাটাতে উপস্থিত হইলে 

গোপালের মা তাহাদিগকে সাদরে আপনার বিছানায় বসাইলেন, 
তাহাদের দাড়ি ধরিয়! সন্গেহে চুগ্বন করিলেন এবং মুড়ি. ও নারিকেল 

নাড়ু খাইতে দিলেন । বিদেশিনীরা উহা! তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করিলেন 
এবং আনন্দে ভরপুর হইয়া ফিরিলেন। স্বামীক্সী তাহাদের মুখে সমস্ত 
শুনিয়। বলিলেন, “আহা, তোমর] প্রাচীন ভারতের মহান্ আদর্শ দেখে 

এসেছ ! উপাসন] ও অশ্রবর্ষণ, উপবাস ও জাগরণ, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যী-ময় 

ভারত বিদায় নিচ্ছে-_আর সে ফিরবে না!” 

ঠাকুরের প্রকটলীলা-সমাপনের পরে গোগালের মা মধ্যে মধ্যে 

বলরামবাবুর।বাঁটীতে বাস করিতেন । প্র সময়ে তাঁহাকে কথন কখন 
খাবারের দোকানে যাইতে দেখা বাইত। তখন নারীর! সন্তান ক্রোড়ে 
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লইয়! যেরূপ বাঁকিয়। চলে, তিনি সেইরূপ ভাবেই চলিতেন এবং অপরের 

অনৃষ্ত ছষ্ট গোপালের সহিত প্রকাস্তটে কথ। বলিতেন, “খাবি, খাবি? 
খা, খা_কত খাবি, খা । আমি কিনতে কোথা পাঁব 2” অধোরমণির 

একটি প্রিয় বিড়াল ছিল; তাহার মধ্যেও তিনি গোপালের দর্শন 

পাইতেন। একদ্বিন ১৭ নং বন্থুপাড়1 লেনের বাড়িতে নিবেদিতার 

ঘাড়ে বিড়ালটি শুইয়া আছে__নিবেদিত নিধিকার! কিন্ত সেবিকা 

উহাকে তাড়াইয়া দিতে গেলে গোপালের ম] বলিয়া উঠিলেন, “কি করলি 

মা, কি করলি? গোপাল গেল রে, গোপাল গেল।” গোঁপালভাবে 

তাবিতা অঘোরমণির দেহত্যাগের কিছু পুর্বে এমন অবস্থ! হইয়াছিল যে, 
তিনি “আমি খাব”, “আমি শোঁব” ইত্যার্দি ন। বলিয়া বলিতেন, “গোপাল 

খাবে” “গোপাল শোবে”। 

শুধু তাহাই নহে, গোপালই ছিল তাহার সমস্ত জ্ঞানের আকর। 

১৮৮৭-এর শেষভাগে তাহার বলরাম-গৃহে অবস্থানকালে এক সায়াহ্নে 

অনেক ভক্ত তাহাকে নান) প্রশ্ন করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, “ওগো 

আমি যে মেয়েমানুষ! বুড়ো মান্য! আমি কি তোমাদের শাস্ত্রের 

কথা জানি? তোমরা শরৎ. তারক, যোগেনকে জিজ্ঞাসা করগে, 

যাও নী1” জিজ্ঞান্থুরা জিদ করিতে থাকিলে তিনি ব'ললেশ, “তবে 

ধাড়াও বাপু , গোপাঁলকে জিজ্ঞাসা করি। ও গোপাল, গোপাল, ওরে, 

এরা কি বলছে, আমি কি ছাই কিছু বুঝতে পারি? তুই বাপু এদের 

একবার বলে দে না।” অতঃপর প্রশ্ন চলিতে লাগিল, আর উত্তরও 

আসিতে লাগিল, “ওগো, গোপাল এই বলছে।” মধ্যে মধ্যে অলক্ষিত 
কাহার সহিত যেন কথ! কহিতেছেন ! এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর 

গোপালের মা অকন্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, “ও গোপাল, গোপাল,. তুই 

চলে যাচ্ছিস কেন? ওদের কথার জবাব দিবিনি?” গোপাল চলিয়! 

গেল-_আর প্রশ্রের উত্তর মিলিল ন]। 
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মাঝে মাঝে তিনি। ত্যাগী ভক্তদের মঠে গমন করিয়! ও সাধুদের 

অনুরোধে রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। সাধুদের প্রতি তাহার 

মন অনুপম মাতৃন্নেহে পূর্ণ ছিল। স্কামীজীর দেহত্যাগের কথ যখন 
তাহার নিকট পৌছিল, তখন তিনি কামারহাঁটার নিজের ঘরে ফাড়াইয়' 

ছিলেন। সংবাদ শুনিয়াই তাহার গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, মাগ! 

ঘুরিতে লাগিল এবং চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইলেন না| “এ'যা, নরেন 

নেই?” বলিয়া তিনি অকম্মাৎ ভূপতিত হুইলেন। প্র পতনের ফলে 
কন্ুইয়ের কাছট। ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় কিছুকাল বাড় বাঁধিয়া রাখিতে 

হইয়াছিল । 
স্বামীজীর অনুরোধে তিনি একবার ছুইজন মহিলাকে মন্ত্র দ্রিয়াছিলেন। 

মহিলাঘয় দীক্ষা চাহিলেও গোঁপালের মা৷ সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া 
স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “তুমি কি যে-সে? তুমি জপে সিদ্ধা। তুমি দিতে 

পারবে না তো কে পারবে? বলি কিছু ন! পার, তোমার ইষ্মপ্রটি দিয়ে 
দ্বাও-_তাতেই ওদের কাজ হবে । তোমার আর কি হবে?” দীক্ষার পর 

স্পৃহাশূন্তা। গোপালের ম! গুরুদক্ষিণা কিছুই লইবেন ন1 দেখিয়া! বলরামবাবু 
বলিলেন, “কিছু ন1 নাও, অন্ততঃ ষোল আন। ক'রে নাও” । শিষ্যাদ্দের 

পাছে ক্ষোভ হয় তাই একটি একটি করিয়া টাক! গ্রহণ করিয়া! তিনি' 

উপদেশ দিলেন, “ওগো মনপ্রাণ যে দেবার কথা! টাক তো তুচ্ছ! 
নাম নেওয়া হেলনা ফেলন। জীনস নয় । অস্ততঃ দশ হাজার জপের 

পর আসন ত্যাগ করবে ।” 

কামারহাটার বাগানে ভূতের উৎপাত ছিল। দত্তগৃহিণীর আমলে 
ষে পাহারার ব্যবস্থা ছিল, উহ! রহিত হওয়ায় স্বামী সাঁরদানন্দ নিজব্যয়ে 

তথায় একটি মালী নিধুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত আর কেহ বাগানে 

থাকিত না। ম্বামীর্জীর দেহত্যাগের সংবাদে পড়িয়া গিয়া যখন 

গোপালের মার হাত ভাঙ্গিয়। যায়, তখন একজন সেবিকার তথায় থাকার 
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ব্যবস্থা হয়। গোপালের মা যেন তাহাকে বিদ্বায় করিতে পারিলেই 
বাচেন, এমনি ভাবে বলিতেন, “কখন যাবি? এা, থাকবি নাকি? 

মতলব কি? একথা বলছি বলে কিছু মনে করিসনি।” ইহার পূর্বে 

(১৯০১ )তাহার আমাশয় হইলে কন্তাস্থানীয়া একজন সেবিকা সেখানে 

ছিলেন, আর এক ব্রহ্মচারী হোমিওপ্যাথিক ওষধ দিয়া আসিতেন | 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ ও নিবেদিত। প্রভৃতি মাঝে মাঝে তাহাকে 

দেখিয়া আসিতেন। ম্বামীজীও একবার গিয়াছিলেন। সেবিকাকে 

দেখিয়াই অঘোরমণি বলিয়াছিলেন, “কেন এখানে এলি? কষ্ট পাবি। 

আমার তো গোপাল আছে। কোথায় শুবি? একটা ঘর ঠিক 

কর! সব ঘরে চাবি। পুজারী বামুনকে বল-_-একটা খুলে দেবে। 

গ্াখ, যখন শব্-টব্ব পাবি, তখন খুব জপ করবি-_গোড়া থেকেই 

বাপু ব'লে রাখছি । এখানে নানান রকম আছে ।” রাত্রে সেবিকার 

অগ্রি-পরীক্ষা চলিল- ছাদে ছুড় ছুড় শব্দ, জানালায় আওয়াজ, আর একটা 

ছমছম ভাব। অথচ জানিয়! শুনিয়া ইহারই মধ্যে গোপালের মার 

দবীর্ঘজীবন যাপিত হইল ! 

ঠাকুরের শিক্ষাগডণে অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠাতা অঘোরমণিকে কেহ কিছু 

দ্রিতে আদিলেও তিনি গ্রহণ করিতেন না। একবার একাটি মশারির 

প্রয়োজন হইলে তিনি অন্নমূল্যে ছোট একটি কিনিয়! আনিতে বলিলেন । 

কিন্ত জনৈক ভক্ত এক বুহৎ মশারি উপস্থিত করিলে তিনি মহ! বিপদে 

পড়িলেন। পরে অপর একজনের ছোট মশারির সহিত উহ1 বদল করিয়া 

তবে শাস্তি পাইলেন । শিষ্যা তাহাকে কিছু দিতে চাহিলে বলিলেন, 

“তোরা আর কি দিবি? গোপাল আমার সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছে । 

শুকনো উচ্ছে চারটি আনবি যখন আসবি । ব্যস, তা হ্লেই 

তোদের হবে।» এই পরিবেশের মধ্যে লোকচক্ষুর অস্তরালে শেষ নিঃশ্বাস 

ফেলির়াই হয়তে] তিনি বিদায় লইতেন; কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাবে তাহার 
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রোগবৃদ্ধি হইলে রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী নিশ্চিন্ত থাকিতে ন। পারিয়! তাহাকে 
কলিকাতায় বলরামবাবুর বাটাতে লইয়৷ আসিলেন। 

তাহার শেষবারে কামারহাটা পরিত্যাগের পূর্বে স্বামী ত্রহ্মাননদের 
আদেশে একটি ভক্ত বালক কলিকাতা হইতে কিছু দ্রব্য লইয় তথায় 
উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধার অন্ুমতিক্রমে তীহারই গৃহে শয়ন করিল । 

শেষরাত্রে ঘুম. ভাঙ্গিলে সে ভক্তটি শুনিতে লাগিল, মাতাপুত্রে তুমুল ছন্দ 
চলিতেছে। পৃত্র অন্ধকার থাঁকিতেই গঙ্গায় ঝাঁপাই ঝুণ্ডিতে চাহিতেছে । 
মা বলিতেছেন, “রোস রোস, কাক কোকিল এখনও ডাকেনি। 

লক্মী-ধন আমার, ফরস! হোক, তখন নাইবি |” সকালে ভক্ত জিজ্ঞাস 

করিল, “কার সঙ্গে কথ! হচ্ছিল?” তিনি সরলভাবে উত্তর দিলেন, 

“জানিস না৷ বুঝি ?-_ গোপাল যে আমার কাছে থাকে । তারই বেয়াডা 
রকমের দুরস্তপনা সায়েন্তা করছিলুম।” বলরামবাবুর বাড়ির নিকটে 

অপর একটি ছেলের বাড়িতে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে যাইতেন এবং 
ঘধ মুড়কি সন্দেশ দিয়া ফলার করিতেন- উহার! কায়স্থ । ১৯০১ অব 

ব্রাহ্মণীর আমাশয়ের সময় শ্বামীজীর আদেশে। এ ছেলেটি এক মাস 

কামারহাঁটাতে থাকে এবং স্নেহমরী গোপালের ম! তাহাকে আপন কক্ষেই 
শয়ন করিতে দেন। সে দেখিত যে, বৃদ্ধা চলচ্ছক্তিহীন। হইলেও এই 

কষ্টদায়ক গীড়ার নয্ন্যেই ছুই বেল বন্ত্রপরিবর্তন। করিয়। দীর্ঘকাল মাল! 

জপ করিতেন! অন্য সময় গুইয়! সর্বদা হাতে জপ করিতেন । শায়িত 

অবস্থায়ও তাহার মুখে উচ্চৈঃস্বরে রামকুষ্+-নাম শোন। যাইত। 

বলরাম-ভবনে আসিয়া কিয়ৎকাল বাসের পরেই নিবেদিত] ত্বাহাকে 

স্বগৃহে আনিতে চাহিলে উদ্বারমন! ব্রাহ্মণী সানন্দে তাহার ১৭নৎ বন্থুপাড়। 

লেনের বাড়িতে গমন করিলেন এবং স্বামীক্গীর মানসকন্তা নিবেদিতাও 

মাতৃনিধিশেষে সেব। করিতে লাগিলেন । তাহার আহারের ব্যবস্থা 

নিকটবর্তী এক ব্রাহ্মণের বাটীতে করিয়া দেওয়া! হইল । যতদিন চলচ্ছক্তি 
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ছিল ততদ্দিন বুদ্ধ এক বেল! সেই গৃহে গিয়া আহার করিয়া আসিতেন । 
রাত্রে এ পরিবারের কেহ লূচি প্রভৃতি তাহার ঘরে পৌছাইয়া দিতেন | 
পরে ছুই বেলাই আহার তাহার ঘরে আঁসিত; দুপুরে নিরামিষ 

ঝোল-ভাত, আলু-উচ্ছে, ছুটো-একট1 তরকারি এবৎ রাত্রে মাত্র চারথানি 
লুচি, একটু তরকারি, ভাজা ও ভ্ধ। গোপালের মার তখন বালিকার 

স্বভাব। কোন দিন হয়তে৷ দুপুরে খাইলেনই না। বিকালে সেবিক1 

আসিয় দ্বেখিলেন, খাবার যেমন পাঠানে। হইয়াছিল তেমনি পড়িয়া 

আছে; সেবিকা দ্েখিয় অনুযোগ করিলেন, “আজ কেন গোপালের 

এত বেলা পড়ে গেল? খাওয়া-দাওয়া হ'লন1? আসনে বসে 

একবার ছুষ্ট গোপালকে চোখ বুজে ডাকুন তো?” তাহাই হইল। 

পরে চোখ চাহিয়া গোপালের মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “গোপাল 

বলছে, আজ আর নিজে খাবে না।” অগত্যা ছোট বালিকাকে 

খাওরাইবার মতে। সেবিকা তাহাকে খাওয়াইয়। দিলেন ৭ রাজ্রেও অনেক 

সময়ে এই ভাবে সামান্ত কিছু মুখে দিয়াই গোপালের মা শুইয়া 

পড়িতেন। আহার ভিন্ন অন্য সময়ে নিবেদিত নিজে তত্বাবধান করিতেন 
এবং একটি ঝিও রাখিয়! দিয়াছিলেন । 

এইরূপে প্রায় ছুই বৎসর কাটিয়া! গেল। ধীরে ধীরে দিন ঘনাইয়া 

আসিতে লাগিল। বৃদ্ধার বাক্ রুদ্ধ হইবার কিছুকাল পূর্বে শ্রীশ্রীমা 

আসিয়। তাহার শয্যাপার্থে বসিলে অঘোরমণি জানিতে পারিয়! বলিলেন, 

“গোপাল এসেছ? এস, এস; ছ্যাখ, এতদিন তুমি আমার কোলে 

বসেছিলে, আজ তুমি আমাকে কোলে নাও।” অদোরমণির মস্তক 

মায়ের ক্রোড়ে তুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি ন্নেহছভরে উহাতে হাত 
বুলাইতে লাগিলেন। পশ্চিমাকাশে রক্তিমচ্ছটা বিচ্ছুরণের , স্তা় 

গমনোগতা অঘোরমণির ম্লান মুখে একট। পরম শাস্তির শ্রী ফুটিয়া উঠিল। 

তিনি আবার কি একটা পাইবার জন্ঠ যেন হাত বাড়াইতে লাগিলেন । 



গোপালের ম৷ ৪8৪৯ 

শ্রীমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন নাঁ। তখন সেবিকা বুখাইয়া৷ দ্রিলেন যে, 
তিনি শ্রীমাকে গোপাল, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণৰূপে দেখিয়। তাহার পদধুলি 
চাঁহিতেছেন, তাঁবপর তিনি বস্ত্রাঞ্চলে ই্রশ্রীমায়ের পদ্রেণু লইর়। 

অহ্োবম ণির সবাঙ্গে মাখাইয়া৷ দ্রিলেন | মা আজ নিধিকার ! অধোরমণি 

ত্াহাব নিকট শাশুড়ীর সম্মান পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে ভোঁজননিরতা 

শ্রীশ্ীমাকে গোপালেব মা একদিন ধলিয়াছিলেন, “বউমা, কি খাচ্ছিল, 
একটু দেনা !” শ্রীশ্রীমা তাহাতে উত্তর দ্িরাছিলেন, “বাঁগবে, আপনাকে 

দিতে পারব ন1।” আজ বুদ্ধার অস্তিম কাল আগতপ্রার--আজ আর 

সে আপত্তি নাই! মা তখন ধ্যানস্থা ; বাহাজ্ঞানই নাই তো বাঁধ! 
দিবে কে? 

অঘো'রমণির গঙ্গাকুলে জন্ম ও বাস, গঙ্গাবারিতে রন্ধন ও পিপাসা 

নিবারণ, গঙ্গাতটে তপস্তা ও গোপাল-লাভ-_গঙ্গার সহিত তাহার সমস্ত 

জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অস্তিমকাঁলে তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া 
যাওয়। হইল। নিবেদিতা স্বয়ং নগ্রপদে সঙ্গে বাইর পুষ্পচন্দন ৪ 
মাল্যাৰ দ্বাব স্বহস্তে তাহার শয্যারচন। কবিরা দিলেন এবং গোপালের 

মার জীবনের অবশিষ্ট ছই দ্বিন তাহারই পাশ্খে রহিলেন । ১৯০৬ 
্ীষ্টান্ধের ৮ই জুলাই (১৩১৩ সালের ২৪শে আখাঁড ) উদ্দীযমান সুর্যের 

রক্তিমাভার যখন পুর্বগগন রঞ্জিত, সেই সময় গোপালের মার পরীর 

শোভাবাজাবের রাজাদের গঙ্গাযাত্রান্ন ঘাটে গঙ্গাতরঙ্গে অর্ধনিমজ্জিত 

অবস্থার স্থাপিত হইল। তখন তাহার হাঁত দুইখানি বক্ষে জপমুদ্রার 
বিন্যস্ত, মুখশ্ত্রী জ্যোতি বিকিরণ করিতেছে; আর ভক্তগণের কণ্ঠে 
ভবভয়হারী তাঁরকব্রদ্ধনাম উখিত হইরা! জাহ্ুবীর শ্োতোধবনির 
সহিত মিলিত হইতেছে । অঘোরমণি গঙ্গাগর্ভে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 

করিলেন । | 

“শরীরত্যাগের দ্শ-বার বৎসর পুর্ব হইতে তিনি আপনাকে সন্স্যাজিনী 
২৯ 
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বলির গণ্য করিতেন এবং সর্ধদা গৈরিক বসনই ধারণ করিতেন” 

( “লীলাপ্রসঙ্গ' )। কৃষ্ণলাল মহারাজের একখানি গৈরিক দ্রশহাতি 

কাপড় তিনি একবার বাগবাজার হইতে লইরা যান এবং পরে বলেন, 
দ্যাখ, তোমার এই কাপড়খানি পরে বসলে আমার বেশ জপ হয়।” 
তাহার দ্বেহত্যাগের পর নিবেদিতা তাহার জপমাল। গ্রহণ করেন এবং 

তাহার পুজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোখানি বেলুড় মঠে শ্রী্রীমায়ের মন্দিরে 
রক্ষিত হয়। 







যাণীন-ম। 

শ্রীত্রীমায়ের স্মৃতির সহিত যোগীন-মা ও গোলাপ-মার স্থৃতি 

ওত£প্রোতভাবে বিজ্ড়িত। শ্রীশ্রীমা একসময়ে বলিয়াছিলেন, “আমার 

জীবনে যাঁসব হয়েছে, এই গোলাপ, যোগেন এর! সব জানে ।” আর 

একসময়ে বলিয়াছিলেন, “মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞান,” এবং পৌরাণিক 

চরিত্রের উল্লেখপুবক জানাইয়াছিলেন, “যৌগেন আমার জয়া আমার 
সা, সহচরী, সাথী |” জগদন্বার সহচরীর। যেমন জগদম্বাকে জানিতেন, 

জগদম্বাও তেমনি সহচরীদ্ধয়ের তত্ব বিদ্িত ছিলেন; হাই স্ত্রীভক্তদ্দিগকে 

শ্রী শ্রীম। বলিতেন, “যোগেন গোলাপ, এরা সব কত ধ্যান-জপ করেছে, 

সে-সব আলোচন। করা ভাল-_এতে কল্যাণ হবে ।” যোগীন-মাকে 

শ্রীশ্ীমা মেয়ে-যোগেন নামে উল্লেখ করিতেন ;'০জন্ত কোন কোন 

গ্রন্থে যোগেন-মা নামেরও প্রয়োগ আছে। আমর! যোগীন-ম। নামটিই 

গ্রহণ করিব। 

১৮৫১ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে ৬টার সময় 
শ্রীমতী যোগীন্রমোহিনী কলিকাতার ৫৯১ নং বাগবাজার স্ট্াটের পিতৃগৃহে 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্থকুমার মিত্র 

ধাত্রীবিগ্ভায় পারধর্শা ছিলেন বলিয় উত্তর কলিকাতায় ধাই-পেসন্নঃ নামে 

পরিচিত হন এবং এ স্বত্রে প্রভৃত অর্থ অর্জন করেন। পিতার উদ্যান, 
প্রাঙ্গণ ও শিবালয়স্থশোভিত বৃহৎ বাটাতেই যোগীন-মার শৈশব 

অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি পিতার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয়! কন্া' 

ছিলেন । আদরের ছুলালী সুথে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিবে এই আশায় 

প্রসন্নবাবু ছুহিতাকে খড়দহের বিখ্যাত ও সুসমৃদ্ধ বিশ্বাস-বংশের পোষ্যপুত্র 

অস্থিকাচরণের হস্তে অর্পণ করিলেন । বিশ্বাসদের পুর্বপুরুষগণ শাক্ত এবং 
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দানধ্যানাদির জন্য বঙ্গ দেশে সুপরিচিত ছিলেন। ইহাদেরই আন্থকুলো 
প্রাণতোধিণী' তন্ত্রধানি প্রচারিত হয়। লক্ষশালগ্রাম-সমন্বিত এক 
রত্ববেদী-নির্নাণের অভিপ্রায় তাহাদের ছিল; কিন্তু আশীহাজার 
সংগ্রহের পর এ সঙ্গর বার্থ হইয়া ঘাঁয়। বিশ্বাসদের কুলদেবত। ছিলেন 
বিষু-দামোদর | পোষ্]পুত্র অস্থিকাচরণ বংশমর্ধাদা অথবা! সম্পত্তি রক্ষা 
করিতে পারিলেন ন1- ভ্রষ্টচরিত্র ও পানাসক্ত হইয়! তিনি অচিরে গৃহহীন 
ভিক্ষুকে পবিণত হইলেন । সাধ্বী যোগীন-মাব শত প্রচেষ্টাও এই 
বিপথগামীকে ফিরাইতে পারিল ন। দেখিয়া তিনি স্বামীর চবম অবনতির 
পূর্বেই এই পাপম্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিরা পিতৃগৃহে আশ্রয় লইলেন। 
তাহার সঙ্গে গেলেন তাহার একমাত্র কন্তা 'গণৃ*। একটি পুত্র ইতংপূর্বেই 

জন্মলাভের ছয়মাস পরে গতান্থ হ্ইয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত 
পরিণতি দেখিবার জগ্ঠ প্রসন্নবাবু বাচিয়া ছিলেন না। যোগীন-মার 

জননী ছুহিতা। ও দৌহিত্রীকে সাদরে গৃহে তুলিয়া লইলেন। 
বলরামবাবুদের সহিত বিশ্বাসবংশের দূর আত্মীয়তা ছিল, বলরামবানু 

ছিলেন যোগীন-মার মামা-শ্বশব। এই ন্ত্রে শ্রীরামরুষ্ের মহিমা 

যোগীন-মার অবিদিত ছিল নী। তাহার মাতামহীও একবার দক্ষিণেশ্বরে 

গিয়াছিলেন ; যদিও ঠাকুরের পরিচয়লাভ তাহার ভাগো ঘটে নাই। বুদ্ধ 

শ্রীরামকুষ্ঃ-সমীপে উপস্থিত হইয়াও তাহার সাধুস্থলভ বেশভূষ! না দেখি! 
তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, “পরমহংস কোথায় 2৮ আত্মপ্রকাশে 
অনিচ্ছাবশতই হউক অথবা 'পরমহৎসাঁভিমান+, হইতে আপনাকে 
মুক্ত রাখিবার জন্যই হউক, ঠাঁকুর উত্তর দিলেন, ৭্খুঁজে দেখ ।” প্রথম 
সাক্ষাৎকারের সময় যোগীন-মাও এক বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 

১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দের একদিবস বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণেন শুভাগমন হইলে 
যোগীন-ম| নিমন্ত্রণ পাইয়া তথায় আসিলেন। দ্বিতলের বৃহৎ কক্ষের 

একপ্রান্তে দণ্ডায়মান ঠাকুর তখন ভাবে মাতোয়ারা_-চলিতে চরণ 
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টলিতেছে । যোগীন-মা স্বীয় জীবনের সর্বোস্তম অংশ এক মগ্ভপের 

ক্লেশকর সাহ্চর্যে কাটাইয়া এরকম মন্ততার উপর খজ্গাহন্ত ছিলেন । 

অতএব বিপরীত মনোভাব লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি 

করিতে অসমর্থ হইয়! তিনি ভাবিলেন, ইনি স্ুরাঁসক্ত শক্তি-সাধকদেরই 

অন্থতম হইবেন। পৌভাগ্যক্রমে ইহাতেই নিরস্ত ন" হইয়া তিন 
পরিচিত স্ত্রীভক্রদের সহিত দক্ষিণেশ্বর ও অন্ঠান্ত স্থানে শ্রীরামকুষ্খদশন- 

মানসে যাতায়াত করিতে থাকিলেন এবং এইরূপ পুন:পুনঃ সাক্ষাৎকারের 

ফলে বুঝিতে পাঁরিলেন যে, তাহার আবাল্যকল্পন। যে সর্বোস্তমচরিত্র 

মহাপুরুষকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ কারয়াছে, ইনি শুধু তদন্ুরূপই 
নেন, ইনি সেই গুণাবলীকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অচিস্ত্য মহিমায় 

সদ। অধিষ্ঠিত । শ্রীরামকৃষ্ণও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলেন এব ধীরে 

ধীরে শ্রীশ্রীমায়েরও তিনি স্্েহের অধিকারিণী হইলেন । বোগীন-মার 
তখন শ্রীরামরুষ্জ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণ! ছিল, তাহার ইঙ্গিত “কথামৃতে 

বণিত নিক্নোক্ত ঘটনায় পাই (৩1১৯২ )। পু 
১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই রাত্রি প্রায় আটটার সময় গোলাপ-মাঁর 

বাটী হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ গণ্র-মার, আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় 

একতলার বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপবিষ্ট হইলে এ্রক্যতানবাছ্ ও “কেশব 

কুক ককণাদীনে” “এস মা জীবন-উম1” ইত্যাদি সঙ্গীত চলিতে 

লাগিল। পরে জলখাবারের জন্ট শ্রীরামকৃষ্ণজকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ 
করিলে তিনি বলিলেন, “এইখানেই এনে দাঁও।” কিন্তু ইহাতে 

গোলাপ-মা কহিলেন, “গণুর-মা বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধুলা 

দিন, ত1 হলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে--ঘরে মরে গেলে আর কোন 

গোল থাকবে না।” 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীন্রীমাতাঠাকুরানীর 
আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বহু "গাগা, মৈত্রেয়ী এবং ত্পেক্ষা আরও 
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উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের”” অভ্যুদয় হইবে । গোলা'প-মা, ফোগীন-মা 

প্রভৃতি সেই মহীয়সীদিগেরই অগ্রবতিনী । অথচ ছুঃখের বিষয় এই যে, 

ইহাদের জীবনের ঘটনাবলী স্বল্পই সংরক্ষিত হইয়াছে । যোগীন-মার 
সম্বন্ধে “লীলাপ্রসঙ্গে' যে কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহ! 

জীবৎকালে প্রকাশিত হওয়ায় “জনৈক স্ত্রীভক্ত” প্রভৃতি গুপ্ত পরিচয়ের 

পশ্চাতে চিরকালের মতে। অবিদিত রহিয়৷ গিয়াছে । . তথাপি "লীলা প্রসঙ্গ” 
( গুরুভাব, উত্তরার, ২৩৭-২৪৬ পৃঃ) অবলম্বনে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ 

করিলাম । 

১৮৮৫ শ্রীষ্ঠাব্ধের রথযাত্রার পরে ঠাকুর যখন বলরাম-মন্দির হইতে 

সকাল আটটা-নয়টায় দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন, তখন স্ত্রীভক্তেরা তাহার 

পশ্চাৎথ পশ্চাৎ্ৎ অন্দরের পূর্বদিকে রন্ধনশালার সম্মুখে ছাদের শেষ পর্স্ত 
আসিয়া বিষ্ণমনে ফিরিয়া যাইলেন। সকলে এইরূপে প্রত্যাবৃত্ধ হইলেও 

যোৌগীন-ম। যেন আত্মহারা হইয়! ঠাকুরের 'সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের চকমিলানো 

বারান্দা অবধি আদিলেন-_বাহিরে যে অপরিচিত পুরুষেরা আছেন, সে 
বিষয়ে যেন হুঁশ নাই। ঠাকুরও তখন গে ভরে চলিয়াছেন ; কাজেই 

কে ফিরিক্া গেল, ব! কে আসিল-_সে বিষয়ে ভ্রক্ষেপ নাই। এইরূপে 

চলিতে চলিতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখেন, যোগীন-মা সঙ্গে 

চলিয়াছেন ; দ্রেখিয়াই “মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী” বলিয়া! বার বার 

প্রণাম করিতে লাগিলেন । যোগীন-মাঁও শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া 

প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া! বলিলেন, “চন! গো, 

মা, চন!” ধাহাকে বলিলেন তিনি গাড়িপালকি ব্যতীত পদবরজে 

প্রকাশ্য রাজপথে চলিতে অভ্যস্ত নহেন। অথচ ঠাকুরের সে আহ্বানে 

এমন একটি মোহিনীশক্তি ছিল যে, তিনি আর কিছু না ভাবিয়াই 

তাহার সঙ্গে চলিলেন-_শুধু ভিতরে যাইয়। বলরামবাবুর গৃহিণীকে বলিয়া 
আসিলেন, “আমি ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চললুম 1” তাহাকে যাইতে 
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দেখিয়া অপর এক স্ত্রীভক্তও সঙ্গে চলিলেন। এদিকে যাইতে বলিয়াই 
ঠাকুর অপেক্ষা না করিয়া বালকভক্তদের সহিত নৌকায় আসিয়' 

বশিয়াছেন ; অতএব স্ত্রীভক্তত্বয় ছুটাছুটি করিয়া নৌকায় উঠিয়। 
পাটাতনের উপর বসিলেন-_নৌক1 ছাড়িয়া দিল। নৌকায় যোগীন-মা 

জানাইলেন যে, ভগবানে €াল-আনা৷ মন দিতে চাহিলেও মন কিছুতেই 

বাগ মানে না। ঠাকুর উপদেশ দিলেন, “তার উপব ভার দিয়ে 

থাক না গো! ঝড়ের এটো। পাত হয়ে থাকতে হয়।” ইত্যাদি 

কথার মধো নে;ক ঘাটে লাগিলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতখানায় শ্রীত্রীমাকে ও 

৬কালীমাতাকে প্রণাম করিয়। শ্রীরামরুষ্টের কক্ষে সমবেত হইলেন। 

ঠাকুর তখন ই্রীস্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ঘরে কিছু 

তরিতরকারি আছে কিনা । কিছুই নাই জানিনা তাহার ভাবনার 
অন্ত নাই__কে এখন বাজাবে যার? বাজার হইতে কিছু না! আনিলে 
আগত ভক্কেরা থাইবে কি দিয়া? ভাবিয়! চিস্তিয়া যোগীন-মা ও 
অপর স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, “বাজার করতে বেতে পারবে 1” তাহারাও 

বলিলেন, “পারব+ এবৎ বাজারে যাইয়! দুইটি বড় বেগুন, কিছু আলু 3 
শাক কিনিয়া আনিলেন | শ্রীশ্রীমা রন্ধন করিলেন ; কালীমন্দির হইতে ও 

ঠাকুরের বরাদ্দ-প্রসাদের থালা আসিল । পরে ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ 

হইলে ভক্তের! প্রসাদ পাইলেন । ইহার পর সমস্ত দ্রিন ঠাকুরের সহিত 

সংপ্রসঙ্গান্তে সন্ধ্যাসমাগমে বোগীন-ম। সঙ্গিনীসহ পদত্রজে কলিকাতায় 

ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে কুলবধূদের ঈদৃশ অসঙ্কোচ ব্যবহারের 

ব্যাখ্যাকন্পে স্ত্রীভক্তেরা বলিয়াছেন, “ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলেই 
অনেক সময় মনে হ'ত নাঃ মনে হত, যেন আমাদেরই একজন | সেজন্য 

পুরুষের নিকট আমাদের যেমন লঙ্জা-সক্কোচ আসে, ঠাকুরের নিকট তার 

কিছুই আসত না। যদি বাকখন আসত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভূলে 
যেত্ুম ও আবার নিঃসক্কোচে মনের কথ] খুলে বলতুম” ( এ, ৩২ পৃঃ )। 
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দক্ষিণেশ্বরে দুই-চারিবার গমনাগমনের পর যোগীন-ম! শ্রীস্রীমায়ের 

সহিত স্থপরিচিতা হন। উভয়ে প্রায় সমবয়স্কা ছিলেন; অধিকন্তু 

নেহপ্রবণ! মাতাঠাকুরানী শুদ্ধসত্বা যোগীন-মাকে সহজেই বুকে টানিয়া 

লইরাছিলেন । যোগীন-মা সাত-আট দিন পর পর দৃক্ষিণেশ্বরে 
যাইতেন ; সেখানে রাত্রিযাপন করিতে হইলে নহবতেই আশ্রয় লইতেন । 

মা তখন নহবতের নীচ তলায় থাকেন এবং বাহিরের রোয়াঁক রন্ধন 

করেন। স্ত্রীভক্ত কেহ আসিলে নহবতের উপরে স্থান পাইতেন। 

তদ্ন্থসারে যোগীন-মাও পৃথক্ শয়ন করিতে চাহিলে মা কিছুতেই 

ছাঁড়িতেন না, কাছে টানিয়া শোওয়াইতেন । যোগীন-মার সহিত 

মা সর্ববিষয়ে আলোচন! করিতেন এবং ব্যক্তিগত সমস্ত কথ খুলিয়া 

বলিয়া পরামর্শ চাঁহিতেন । যোগীন-মা ত্বাহার কেশবন্ধন করিয়া দিতেন 

এবৎ উহা! মা এত পছন্দ করিতেন যে, তিন-চারি দিন পরেও ক্নানকালে 

খুলিতেন না; বলিতেন, “ও যোগেনের বাধা চুল; সে আবার আসলে 
সেই দ্বিন খুলব।” প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরেই মা যখন নৌকাযোগে 
পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন, তখন যতক্ষণ নৌকাখানি দৃষ্টিপথ অতিক্রম 
না করিল ততক্ষণ যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে দীড়াইয়া 

নিনিমেষনয়নে উহ! দেখিতে লাগিলেন । অতঃপর বিষাে অব্সন্হৃদয়ে 

নহবতে বসিয়া অশ্রমোচন করিতে থাকিলেন | পঞ্চবটার দিক হইতে 
ফিরিবার পথে ঠাকুর তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় কক্ষে আহ্বানপূর্বক 

বলিলেন, “9 চলে যেতে তোমার খুব ছঃখ হয়েছে ৮” এই বলিয়। 

সাস্বনাদানের জন্য স্বীয় সাধকজীবনের অনেক ঘটন। তাহাকে শুনাইলেন । 

এক বৎসর কিৎব৷ দেড় বৎসর পরে মা ধখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন 

ঠাকুর পল ঘটনা স্মরণ করিয়! মাকে বলিলেন, “সেই যে ডাঁগর-ডাগর-চোখ 

মেয়েটি আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে__তুমি যাঁধার দিন নহর্বতে 

বসে খুব কাদছিল ।” 
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. যোগীন-ম! পূর্বেই শ্বশুরবংশের কুলগুকর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু উহাতে জীবনী-শক্তি ছিল না এবং সে-জপেও আনন্দ 

ছিল না। শ্রীরামরুঞ্চ ও শ্রীপ্রীমার অস্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইবার পর 
বোগীন-মার জীবনে এক নবীন আনন্দের সঞ্চার হইল এবং স্বয়ং কৃতাথ 

হইয়। তিনি আত্মীয়-স্বজনকেও সেই রসাস্বাদনে আহ্বান করিলেন ; 
এইরূপে তাহার কন্তা গণু প্রভৃতি অনেকেই আসিলেন ! জামাতা 

আসিলেন ; কিন্তু ধনদৌলতে গবিত যুবককে ঠাকুরের মহিমা উপলব্ষি 

করিতে অক্ষম দেখিয়া! যোগীন-মা আর দ্বিতীয়বার তাহাকে ডাকিলেন 

না| স্বামী অন্বিকাচরণ বিশ্বাসও যোগীন-মার এঁকীস্তিক আকর্ষণে শুধু 
বে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন তাহাই নহে, তিনি সৎপথে চলিতে সচেষ্ট 

হইলেন । শ্রীরামরুষ্চ যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন যে, স্বামী উন্মার্গগামী 

হইলেও সতীর পতির প্রতি একটা অপরিহার্য কর্তব্য আছে। তদনুসারে 

বোগীন-মা সেই ভয়াবহ ছুন্বপ্রকেও স্থখময় বাস্তবে পরিণত করিতে 

অগ্রসর হইয়াঁছিলেন | কিন্তু অস্থিকার দিন তখন কুরাইয়। আসিয়াছিল। 
তাই যদিও তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে থাঁকিলেন, তথাপি 

শীঘ্রই ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে শধ্যাগ্রহণ করিলেন এবং কিছুদিন জরাদিতে 

ভূগিয়। দেহত্যাগ করিলেন । যোগীন-মা শেষ কয়দিন পতিকে নিজ 

সকাশে রাখিয়া সাধ্যমত তাহার সেবাদি করিয়াছিলেন । 

ঠাকুর যোগীন-মাকে নিজের দেহ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "গ্যাঁখ, 

তোমার যে ইষ্ট, তা এর ভেতরেই আছে । একে ভাবলেই তাঁকে মনে 

পড়বে ।* যোগীন-মাঁও পরে দেখিয়াছিলেন যে, ধ্যান করিতে বসিলেই 

ঠাকুর আসিয়। সম্মুখে দাড়াইতেন। ঠাকুরের নিকট তিনি জপের বিধিও 
শিখিয়াছিলেন । ঠাকুর বলিয়। দিয়াছিলেন যে, ডানহাতের আঙ্গুলগুলি 

পাশাপাশি একেবারে জুড়িয় রাখিতে হয়, নতুবা আঙ্গুলের ফাকে জপের 

ফল বাহির হুইয়! যায়। 
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বিবাহের পূবে এক গুরু-মার নিকট যোগীন-মার সামান্য বি্যাশিক্ষা 

হইয়াছিল। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভক্তিশান্ত্র পড়িতে বলিলেন, তখন 
তিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্যচরিতামুতারদদি এরূপ 

অভিনিবেশ-সহকারে আয়ত্ত করিলেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি মুখস্থ 

বলিতে পারিতেন। আখ্যায়িকাগুলির সহিতও তাহার এমন নিবিড় 

পরিচয় ঘটিয়াছিল যে, ভগিনী নিবেদিত! তাঁহার 40901 71৩5 ০1 

[31800151, (হিন্দু-শিশুদেব আখ্যায়িক। ) রচনাকালে তাহার নিকট 

অশেষ সাহাযা পাইয়' গ্রন্থের ভূমিকায় উহা! মুক্তুকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 

পূজা, পাঠ, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে সাধিকা যোগীন-মার দিবস 
অতিবাহিত হইত। স্ত্রীধনরূপে যে সামান্ত অর্থ তার ছিল, তাহা হইতে 

তাহার বৈধব্যজীবনের বায়সঙ্কুলান হইত এবং উহ্থারই সাহায্যে তিনি 

কেদারনাথ হইতে কন্ঠাকুমারী এবং কামাখ্য। হইতে দ্বারক। পর্যন্ত 

ভারতের প্রায় সব প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরামরুঞ্চের 

লীলাসংবরণকালে তিনি বৃন্দাব্নে বলরামবাবুদের ঠাকুরবাঁড়ি “কালাবাবুর 

“ কুঞ্জে বাস করিতেছিলেন | অব্যবহিত পরেই শ্রীস্রীমা বুন্দাবনে গমন 

করেন এবং যোগীন-মার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহাকে বক্ষে ধরিয়া 

“ও যোগেন গো” বলিয়া বিহবলটিত্তে ক্রন্দন করিতে থাকেন । অতঃপর 

ঠাকুরের আদরশশজনিত শোকনিবারণের জন্য মোগীন-মার তপস্যার বেগ 

আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্বভাবতই এপ তপস্তাপ্রবণ ছিলেন যে, 
ইহ! লক্ষ্য করিয়া এবং পাছে উহাতে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়' পড়ে, এই 
ভয়ে ঠাঁকুর একদিন তাহাকে বলিরাঁছিলেন, “তোমাদের আর কি বাকী 

গৌ? (নিজ দেহ দেখাইয়া) তোমরা দেখলে, খাওয়ালে, সেবা 

করলে !” যাহা হউক, বুন্দাবনে তিনি ভগবদ্ধ্যানে এমন আত্মহারা 

হইতেন যে, অনেক সময় বাহাজ্ঞান থাকিত না। লালাবাবুর ঠাকুর- 

বাটাতে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার পরে ধ্যানে বসিতেন। এক সন্ধ্যার 
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ধ্যানকালে তিনি সমাধিমগ্ন হইলেন। আরাত্রিক শেষ হইয়াছে, যাত্রিগণ 

চলিয়া গিয়াছে, এমন কি, মন্দিরের বহিদ্বণণর রুদ্ধ হইবে, তথাপি তাহাকে 

একই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া সেবায়েতগণ বলিতে লাগিল, “ও মায়ি, 
ওঠ ১” কিন্তু তবু কোন সাড়া নাই। এদিকে এত রাত্রেও তাহাকে 

ফিরিতে ন দেখিয়] শ্রীশ্রীম। যোগীন মহারাজকে আলোকহস্তে অনুসন্ধানে 

পাঠাইলেন। কোথায় তীহাকে পাওয়। যাইবে, তাহা! জানাই ছিল, 

তাই তিনি মন্দিরে উপস্থিত হইয়াই তাহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন 
এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনাইয়া সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন। 
এ সময়ের অন্ুভূতিবিষয়ে যোগীন-মা পরে বলিয়াছিলেন, “তখন. 'জণৎ 

আছে কি নাই, এও যেন আমার ভুল হয়ে গেছিল । .."যখন যেদিকে 

চাই সর্বত্রই ইষ্টদর্শন | তিন দিন অমন ছিল ।” 

যোগীন-মার সমাধি এই প্রথম নহে; পিতৃগৃহে আর একবার এরূপ 

হইয়াছিল এবং উহা! জানিতে পারিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 

“যোগীন-মা, তোমার দেহও সমাধিতে যাবে । যার একবারও সমাধি 

হয়, দেহত্যাগের সময় তার সেই স্মৃতি আবার আসে ।” এই প্রকার 
সমাধির সঙ্গে ছিল আবার অলৌকিক দর্শনাদি। সাধনার ফলে 

স্ক্মরাজ্যে উপনীত তীহার মন দিব্য শব্ধাদি উপলব্ধি করিত এবং 

ভবিষ্যতের আভ'সও পাইত। এইরূপে কলিকাতান্ন বসিয়া তিনি 

জানিতে পারিয়াছিলেন বে, কাশীধামে তাহার একটি দৌহিত্র ইছলোক 
ত্যাগ করিয়াছে । তিনি অন্তরের সহিত দুইটি বালগোপাল মুত্তির পূজা 

করিতেন। প্র প্রকাস্তিকতার ফলে তীহার ষে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাঁহা৷ 

নিজমুখে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, “একদিন পৃজাকালে ধ্যান করতে 

করতে দ্রেখি কি, ছুটি অন্ুপম স্ন্দর বালক হাসতে হাসতে এসে আমায় 
জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়িয়ে বলছে, “আমরা কে চেন? বললুম, 

"তোমাদের আবার চিনি না? এই তুমি বীর বলরাম, আর তুমি 
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কৃষ্ণ |, ছোটটি ( কৃষ্ণ ) বললে, “তোমার মন থাকবে না, “কেন? 
“এ ওদের জন্ত+এই ব'লে আমার নাতিদের দেখালে ।” বাস্তবিক 

বোগীন-মার একমাত্র কন্ঠা গণুর মৃত্যার পর দৌহিত্র তিনটিকে লয় 
তিনি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়েন এবং তৎকালে ধ্যানের গভীরতাঁও 

হাস পায়। 

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে শ্রীশ্রীমা যখন বেলুড়ে 
নীলাগ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে বাস করিতেন, তখন যোগীন-মাও 

সঙ্গে ছিলেন। বস্ততঃ এখন হইতে সস্তবস্থলে যোগীন-ম' প্রায় সর্বত্রই 

মায়ের সঙ্গে থাকিতেন। এ উগ্ভানবাটাতে চারিদিকে অগ্নি প্রলিত 

করিয়া প্রথর স্ুর্যকিরণে অনারৃত মন্তকে উপবিষ্টা মা যখন পঞ্চতপ। সাধন 

করেন তখন যোগীন-মাও তাহার সহিত এ কঠোর ব্রতে যোগদান 

করেন। যোগীন-মার অবিরাম তপশ্চর্যার আরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। 

একবার তিনি জলপান ত্যাগ করিয়! ছয় মাস যাবৎ কেবল দু্ধপান 

করিয়াছিলেন । অপর এক সময়ে প্রয়াগে শীতকালে একমাস কল্পবাস 

'করিয়াছিলেন | হিন্দু বিধবার জন্ত নির্দিষ্ট তিথ্যাদিতে তিনি ব্রত উপবাস 

করিতেন । বৃদ্ধ বয়সেও তাহার জপধ্যানে অনুরাগ দেখিলে আশ্চর্য 

হইতে, হইত। শত কোলাহলাধি সত্বেও তিনি প্রত্যহ নিয়মিত কাল 

নির্দিষ্ট সংখ্যক জপে অতিবাহিত করিতেন ; গঙ্গান্নানের পরও ঘাঁটে দুই 

ঘণ্টা বা! আড়াই ঘণ্টা জপে নিরত থাকিতেন-_ শীত-বর্ষাদিতে পর্যস্ত ইহার 

ব্যতিক্রম হইত না | ধ্যানকালে তীহাঁর শরীরবোধ এমনই নুপ্ত হইত 

যে নয়নকোণে মাছি বসিয়া থাকিলেও তাহার চক্ষু অচঞ্চল থাকিত। 

আবার বৈধী পুঁজার্চনায় তাহার নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা এতই অধিক ছিল যে, 
তাহা পুরুষদের মধ্যেও অল্প দুষ্ট হয়। এই-সকল কারণে শ্রীন্রীমা 

বলিতেন, “যোগেন খুব তপস্বিনী-_এখনও কত ব্রত উপবাস করে ।” 

চিরাভান্ত এই জপারাধনা্ধি তাহার এতই অস্থিমজ্জাগত হইয়া! গিয়াছিল 
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যে, শেষ অসুখের সময় যখন তাহার উঠিবার ক্ষমত ছিল না, তখনও 

নিয়মিত জপাদির জন্ত তাহাকে উঠাইয়া বসাইতে হইত । আর প্রর্ূপ 
উ্থানশক্তি রহিত হইয়াওতিনি “কথামত”, “লীলা প্রসঙ্গ+,“চৈতন্তচরিতা মৃত”, 
ভাগবত” প্রভৃতি পাঠ শুনিতেন । 

ফলতঃ সিদ্ধিলাভে ধন্য হইলেও তিনি আমরণ সাধনাতেই রত ছিলেন । 
তাহার খর্ব অথচ স্থগঠিত দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, অপৃব বৃদ্ধিমন্তা এবং 
স্থবিবেচনাপূর্ণ আলাপ-ব্যবহারেব সহিত অন্তরের এই সৌন্দর্য মিশ্রিত 

হইয়া তাহার বাক্তিত্বকে অতীক গন্তীব অথচ চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপ্রদ 
করিয়াছিল । তাহার ধীরস্থির গতি ও বাক্যালাপের সম্মূথে সবগ্রকার 

চপলতাঁ এককালে শান্ত হইয়া! যাইত। তাহার ধ্ীমত্তা ও অন্তর্টির 
প্রমীণ-প্রদর্ণনের জন্ত যেন শ্রীশ্রীমা অনেক সময় তাহার সহিত দীক্ষাথাদের 

মন্ত্রাদিসম্বন্ধে আলোচনা কবিতেন। নিবেদিতা, ক্রিস্টান ও দেবমাড। 
প্রভৃতি বিদেশী মহিলা! তাহার প্রশংসায় শওমুখ ছিলেন ঠাকুরেব 

অন্তরঙ্গদের সহিত, বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত যোগীন-মার 

সম্বন্ধ ছিল অতীব প্রীতিপূর্ণ। নৌকাযোগে মঠ হইতে আগত স্বামীজী 
হয়তো! বাঁগবাঁজারেব ঘাঁটে অবতরণ করিরাই যোগীন-মাঁকে দেখিলেন 3 

অমনি বলিয়া উঠিলেন, “ঘোগীন-মা, আজ তোমার ওখানে ছটি খাব গো! 

পুঁইশীক চচ্চড়ি করো।” যোগীন-মা একবার যখন কাশীতে ছিলেন, 
তখন স্বামীজী তাহার গহে উপস্থিত হইয়া বালর়াঁছিলেন, “যোগীন-মা, 

এই তোমার বিশ্বনাথ এল গো!” আর বোগীন-মার রান্নায় তাহার 
এত তৃপ্তি ছিল যে, আবদার করিয়া বলিলেন, “আন্দ আমার জন্মতিথি 
গো! আমায় ভাল করে খাওয়াও; পায়েস করো” ১৮৯৮ 

্বীষ্টাব্দের মে মালে আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজী যোগীন-মার 

তথায় গমনের আয়োজন করিয়া লিখিয়াছিলেন, “যোগেন-মার জন্য ডাণ্তী 

হইবে ; কিন্তু বাকী সকলকে পায়ে হাটিতে হইবে 1” স্বামীজীর বিশ্বাস 
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ছিল যে, যোগীন-ম! প্রসৃতিকে অবলম্বন করিয়! ঠাকুরের ভাবরাশি 

সত্রীজাতির মধ্যে অনুস্যত হইবে । তিনি তাহার পরিকল্পিত স্ত্রীমঠের 
অধিনেত্রীপদে ইহাদিগকে অধিষ্ঠিতা করিবার আশ! পোষণ করিতেন । 

শ্রীমায়ের প্রতি যোগীন-মাঁর অনুরাগের পরিচয় আমরা পূর্বেই 
পাইরাছি। এর প্রীতি শুধু মায়ের লীলাবিগ্রহে সীমাবদ্ধ নাথাকিয়া তাহার 
আত্মীয়স্বজন ও গৃহাদির প্রতিও প্রসারিত হ্ইযাছিল। কিন্তু এই শ্রদ্ধণ, 
প্রতি ও শরণাপত্তি একদিনে হয় নাই। তাহার মনে একবার সন্দেহ 

জাগিয়াছিল, “ঠাকুরকে দেখেছি এমন ত্যাগী ; কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর 

সংসারী |” তারপর একদিন গঙ্গাতীরে “বসিয়া! জপকালে ভাবচক্ষে 

দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আসিরা বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি ভেসে 

যাচ্ছে ।” যোগীন-ম দেখিলেন, এক সগ্ভোজাত, নাড়ীনালবেষ্টিত, রক্তাক্ত 

শিশু ভাসিয়া চলিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, “গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয়? 
ওকেও (শ্রীমাকেও ) তেমনি ভাববে । ওকে আর একে (নিজদেহুকে ) 

স্সভিন্ন জানবে ।” তদ্বধি যোগীন-মা সন্দেহমুক্ত হইলেন এবং তিনি 
শ্রীমায়ের প্রতি অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন । তিনি মায়ের প্রকট 

লীলাকালে বহুবার জয়রামবাটা গিয়াছিলেন। অ্বতি বুদ্ধাবস্থায়ও ১৯২৩ 

্ীষ্টাব্দে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠাকীলে তিনি জয়রামবাটাতে যাইয়া পুজ ও 
উৎসবের সর্ববিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ঠাকুরের অস্তর্ধানের পর 
তিনি সন্দেহাদি-ভঞ্জন বা নূতন আলোকলাভের আশায় মাতাঠাকুরানীর 

দ্বারস্থ হইতেন এবং দীর্ঘকাল ধরিক্'বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতেন । 
মায়ের অনুপস্থিতিকালে তিনি স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ব1 সাঁরদানন্দের নিকট স্বীয় 

সমস্যা লইয়! উপস্থিত হইতেন । 
সত্রীভক্তদেের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ ও ব্যবহাবাদির ইতিহায্স 

তাহার স্থৃতিশক্তিবলে অবিরুতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল । এবং 
প্রয়োজনস্থলে হধহু পুররুজ্দ্ীবিত হইত। এই সব কথ অন্ত গ্রন্থ বা অপর 
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কাহার নিকট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; এইজন্ত 'লীলাপ্রসঙ্গ' 
রচনাকালে ম্বামী সারদ্ানন্দ তাহার নিকট অশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন । 

গ্রন্থের বহু স্থলে তাহার বর্ণনা, এমন কি, ভাষা পরস্ত অবিকল গৃহীত 

হইয়াছে। এ্র-সকল স্থলে যোগীন-মার নামোল্লেখ ন1! থাকিলেও অনেক 
ক্ষেত্রেই মনে হয়, তিনি যেন আমাদের সম্মুখে দেহপরিগ্রহপুবক খুরিয়া 
বেড়াইতেছেন । “লীলাপ্রসঙ্গ” প্রতিমাসে “উদ্বোধন* পত্রে প্রকাশিত হইবার 
পুবে যোগীন-মাকে উহ! শুনাইয় তাহার মতামও লওয়। হইত এবং 

নিরভিমান গ্রন্তকাব তদন্ুযায়ী উহ্বাব পরিবর্তনাদি করিয়া ধিতেন। 

যোগীন-মার দৈনন্দিন জীবন বড়ই স্ুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি 

ন্নানাহ্িকান্তে নিতা “মার়ের-বাটাতে আসিয়া ঠাকুরের দ্বই বেলার 

ভোগের জন্য তরকারি কুটিতেন এবং অন্তান্ঠ কার্যসমাপনাস্তে অদূরবতী 

স্বৃহে গমনপুর্বক রন্ধন করিয়া উহ! গৃহদেবতার সম্মুখে শ্রীরামরুষ্টেব 
উদ্দেশে নিবেদন করিতেন। পরে স্বীয় জননী ও অন্তান্ত সকলকে 

খা ওয়াইয়া ও স্বয়ং আহার করিয়1 কিঞ্িৎ বিশ্রাম ও পুরাণাদি শ্রবণাস্তর 

পুনর্নার শ্রীপ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সাধ্যমত তাহার সেবাদি 

করিতেন । অবশেষে মায়ের বাটীতে রাত্রের ভোগ সমাপ্ত হইলে তিনি 

স্বগৃহে ফিরিতেন। বস্ততঃ শ্রীমায়ের এইরূপ সেব। যোগীন-মার জীবনের 

একট! প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীমাও তাহার এবং গোলাপ-মার এই সেবায় 

তুষ্ট হইয়| এক সময় বলিয়াছিলেন, “গোলাপ-যোগীন না থলে কলকাতা 
গাক] হবে ন।1” 

বোগীন-মার একটি সদ্গুণ ছিল দীনদুঃখীদের প্রতি অসীম হৃদয়বত্ত1। 

মায়ের বাটীতে ভিখারী আসিয়া রিক্তহত্তে ফিরিত না; তাই গোলাপ-মা 
বলিয়়াছিলেন, “যোগীন পয়স। দিযে দিষ্বে এমন করেছে যে, এখন ভিখারী 

এলেই পয়স। চায়__বলে, মা, এখানে আমরা একটি করে পয়সা পেয়ে 
থাকি।” তীর্থাদিতে তিনি যথেষ্ট অর্থবিতরণ করিতেন ও লোকজনদের 
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খাওয়াইতেন | জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানে মায়ের জনগণের সেবাদিতে ও 

তিনি যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিতেন । 

যোগীন-মা গৃহে বাঁস করিলে ও তন্ত্রসাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র চক্রবীর 
নিকট কৌলসন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক তান্ত্রিক দেবীপৃজার গুহা তত্ব শিখিরা 

লইয়াছিলেন এবৎ নিষ্ঠাসহকারে তদন্ুুরূপ সাধনও করিয়াছিলেন । শ্রীন্্রীম 
কলিকাতায় থাকিলে তাহার গৃছে প্রতি বৎসর ৬জগদ্ধাত্রীপুজায় আগমন, 

করিতেন এবং শ্রীরামক্ুষ্ণসম্তানগণও সানন্দে যোগ দিতেন | শ্রীরামকৃষ্ণ- 

গতপ্রাণী যোগীন-মার দেবীভক্তির সহিত একটি অতি মনোহর উদ্বারভাব 9 

মিশ্রিত ছিল। তাহার শয়নকক্ষের দেওয়ালে বু দেবদেবী ও সাধুর ছবি 
শোভা! পাইত। শীতলা, ষষ্ঠা, গোপাল প্রভৃতি অনেক দেবতাই তাহার 

পুজ| পাইতেন। তাহার সুদীর্ঘ সাধনার_পরিণতিস্বৰপে তিনি স্বামী 
সারদানন্দের নিকট বৈদিক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; এ অনুষ্ঠানে স্বামী 

প্রেমানন্দও উপস্থিত ছিলেন | সন্যাসগ্রহণ করিলেও তিনি অপরের নিকট 

উহ্] প্রকটিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তাই গেরুয়া পরিধান করিতেন 

শুধু পূজাকালে-_অন্য সময়ে শুল্রবস্ত্রপরিহিতা থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 

তাহার সম্বন্ধে একদা বলিয়াছিলেন, “৪ কুড়িল নয় যে একটুতেই 

ফুটে যাবে! ও যে সহস্রদূল পদ্ম ! ধীরে ধীরে ফুটবে ।” এই মহাবাণী 

যোগীন-মার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছিল। 

সাধনজগতেব আনন্দে কথ ছাড়িয়া দিলে যোগান-মার শৈশব ভিন্ন 

সমস্ত জীবনই ছঃখময় ছিল বলিলেও অতুযুক্তি হইবে না। ১৯০৬ থ্রীষ্টা্ে 
তাহার কন্তা গণু বিধবা হইলেন । তিন বৎসর পরে একটি দৌহিঞ্রের 
মৃত্যুর পর যোগীন-মা কাশীধামে উপস্থিত হইয়া কন্যাটিরও কাশীপ্রাণ্ডি 

স্বচক্ষে দ্খিলেন, এবং অনাথ দৌহিত্রত্রয়কে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। 
এই অসহায় বালকদের আত্মীয়স্বজন থাকিলেও তাহাদের দ্বারা উপযুক্ত 

তন্বাবধান ও শিক্ষা্দীক্ষ। অসম্ভব জানিয়! যোগীন-মা স্বামী সারদ্বানন্দের 
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সাহায্য ইহাদের প্রতিপালনের ভার স্বহন্তে লইলেন। অথচ আশ্চর্যের 

বিষয় এই যে, উহাদের সর্বপ্রকার দ্বায়িত্ব গ্রহণ করিয়াও তিনি কখনও 

তাহাদিগকে বলপুর্বক রামকৃষ্ণভাবে গওভাবান্বিত করার বৃথা চেষ্টা 
করিতেন না। তথাপি তাহার দ্রেহত্যাগের ছয় মাস পূর্বে সবকনিষ্ঠ 

দৌহিত্রটি তাহাকে জানায় যে, সে সন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক। তখন তিনি 

তাহাকে সন্র্যাসজীবনের দুঃথকষ্টের কথ! সমস্ত খুলিয়। বলেন; কিন্ত 

ইহাতেও সে নিরস্ত ন! হইলে তাহাকে সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করেন । 
১৯১৪ অব্দে যোগীন-মার মাতা গঙ্গালাভ করেন । ঘোগীন-মাই ছিলেন 

বুদ্ধার একমাত্র স্ম্তান। স্ততরাং তাহার এই দারুণ শোকের অবধি 

ছিল না। 

দেহত্যাগের পুর্বে যোগীন-ম। ছুই বৎসর বহুমুত্ররোগে ভগিতেছিলেন। 
এই রোগধন্ত্রণার মধ্যেও তিনি প্রায় প্রত্যহ স্থমধূর কে “গোপাল, 
গোপাল উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবসমাধিতে মগ্ধ হইতেন । জ্রীরামরু্। 

তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, এই খুগে গোপাঁলভাবে সাধনা বিশেষ 

ফলদাঁয়ক; তাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও যোগীন-মার জীবনে এই 

অপুর্ব পরিণতি ঘটিয়াছিল। .শষ দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, 
ততই তিনি ভগবান ব্যতীত আব সমস্তই যেন ক্রমে ভুলিতে গাঁকিলেন 

_ শ্রীরামরুষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা এবং তাহাদের অন্তবঙ্গগণের স্থৃতি কিন্তু তাহার 

হৃদয়ে সদ জাজল্যমান রহিল । ছু-তিন দিন বাক্যালাপ বন্ধ আছে 

এবং তরল খাগ্ভগ্রহণেও তাহার সম্পূর্ণ অসম্মতি রহিয়াছে লক্ষ্য করির়' 

স্বামী সারদানন্দ চিকিৎসককে পরীক্ষা! করিয়া দেখিতে বলিলেন, ইহা! 

রোগজনিত আচ্ছন্নতা ফিন।। ডাক্তার বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিব 

জানাইলেন যে, তিনি ্ররূপ কোনও লক্ষণ দেখিতেছেন না। তখন 

স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত সকলকে জানাইলেন যে, শ্রীরামকুষ্ণচ একদিন 
যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, “ব্যাকুল হয়ো না গো! মরণকালে 

৩ 
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তোমার সহ্শ্রদল পল্প বিকশিত হয়ে তোমায় পরম জ্ঞান দান করবে ।” 

অবশেষে ১৯২৪ শ্বীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন, বুধবার ঠাকুরের নৈশ ভোগাির 

পরে যখন সকলে কর্তব্যমুক্ত হইয়! নিশ্চিন্ত, তখন শেষ মুহূর্ত আগত 

দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ তাহার মস্তকপার্শে বসিয়। গন্তীর স্বরে 

শ্ীরামরুঞ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন । তদবস্থায় ষোগীন-ম1 রাত্রি ১০-২৫ 
মিনিটের সময় শ্রীরামরুষ্ণ-পাঁদপদ্মে মিলিত হইলেন । 



গালাগ-ম। 
শোক, এমন কি, মর্মস্তদ শোক সকলের জীবনেই আছে । কিন্ত 

যে শোক আর্ত ব্যক্তিকে সাধুসঙ্গপ্রাপ্তি করাইয় ক্রমে ভগবস্তক্তি 

আস্বাদন করায় তাহা অধিকারীরই আধ্যাত্মিক মাধুর্ষের গ্ভোতুক। 
“শোকাতুর! তরাঙ্ধণী+__এই ছল্স নামেই “কথামুতে” গোলাপ-মার পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে ; অথচ একটু মুনোযোগসহকাবে এই পৃত জীবনী 

আলোচনা কবিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা! অমূল্য আধ্যাত্মিক 
সম্পদে ভূষিত! এক মহীরসী মহিলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি । 

কুলীন ব্রাহ্মণবংশে সমপিতা শ্রীযুক্ত গোলাপন্থুন্দরী দেবীর অবস্থা 

সচ্ছল ছিল না; বিশেষতঃ একটি পুঞ্ত ও চণ্ডী নায়ী একটি কন্তা রাখি! 

স্বামী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ঠিনি বিশেষ বিপন্নাহইলেন । 

পুত্রটি শৈশবেই কাঁলগ্রাসে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণীকে আরও ছুঃখে নিমগ্তা 
করিল। অতঃপর কন্ঠাটি বক্সঃপ্রাপ্তা হইলে তাহার জীবন সুখময় 

কবিবার আশায় তিনি কুলমর্যাদার প্রতি লক্ষা ন1 রাখিয়াই কলিকাতা 

পাথুরিয়াঘাটার লোক্প্রথত ঠাকুরবংশের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রিয় 

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হস্তে তাহাকে সমপণ করিলেন । ছুহিতাটি 

স্প্ী। ও সদ্গুণসম্পন্না ছিল ; কিন্তু ভবিতব্যকে কে সম্পূর্ণ আপন ইন্ছায় 

পরিচালিত করিতে পারে? তাই গোলাপ-মার সমস্ত পরিকল্পনাকে 

ধৃল্যবলুন্টিত করিয়। এই কন্তারত্ব অকালে তাহার নিকট হইতে চিরবিদার 

লইল। শোকাতুর। ব্রক্ষণী তখন চারিদিক অন্ধকার দ্রেখিলেন । 

গোঁলাপ-ম পূর্ব হইতেই সমপল্লীবাসিনী শ্রীরামকুষ্ণ-পদা শ্রিতা শ্রীমতী 
নোগীন-মার সহিত সুপরিচিতা ছিলেন। এব্ধপ শোঁকের শাস্তি শুধু 

দক্ষিণেশ্বরেই হইতে পারে, এই বিশ্বাসে বোগীন-মা! একদিন তাহাকে 
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শ্রীরামক্কষ্ণচরণে উপস্থিত করিলেন । যোগীন-মার আশ! সফল হইল-__ 
ঠাকুরেব দিব্যালাপ-শ্রবণে গোলাপ-মার শোক প্রশমিত হইতে থাকিল। 
একদিনেব কথা__সেদিন (১৩ই জুন, ১৮৮৫) শনিবার অপরাহ্থে 
শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে অনেক তক্ত সমাগত হইয়াছেন; শোকাতুরা ব্রাঙ্গনী 
উত্তরের দরজার পার্খে দাড়াইয়! উপদেশাধূত পান করিতেছেন ৷ ঠীঁকুর 

ক্রমে তাহার বাল্যসখা শ্রীরাম মল্লিকের ভ্রাতুত্পুত্রের মৃত্যু ও তজ্জন্য 
শ্রীরামের শোকের কথা৷ উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “জন্ম-মৃত্যু 
এ-সব ভেলকির মতো; এই আছে, এই নাই। ঈশ্বরই সত্য, আর সব 
অনিত্য। .'তার উপর কি করে ভক্তি হয়, তাকে কেমন ক'রে লাভ 
করা যায়, এখন এই চেষ্টী কর_ শোক ক'রে কি হবে?” কথাগুলি 
শোকাতুরা ত্রাহ্মণীকে প্রত্যক্ষভাবে ন1৷ বলিলেও, ইহার তাৎপর্য তিনি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন নিশ্চয় । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যদি এইরূপ উপদেশ 

দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে উহ ব্রাহ্মণীর কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে 

প্রবেশ করিত কিনা! সন্দেহ। তিনি হয়তো! ভাবিতেন, “আবাল্য 

সংসার-সম্পর্কহীন ক্ষণজন্ম! মহাপুরুষের মুখে এইরূপ বৈরাগ্যের বাণী 

শোভা পাইলেও, আমার ন্ভাযন শোকতাপগ্রস্ত সংসারীর পক্ষে উহ্! 
আকাশের চাদ পাওয়ার কল্পনার মতোঁই।” কিন্তু ঘটনা অন্তরূপ 

ঈাড়াইল। উপদেশের সহিত মানবস্থলভ হৃদয়ের বিকাশ দবেখিয়! ব্রাহ্মণী 
সেদিন মুগ্ধ হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব হইলে সকলেই খন চুপ করিয়। 
আছেন, তখন সে ব্যথাপৃণ নীরবত। ভঙ্গ করিয়া শোকার্ত বলিলেন, 
“তবে আমি আসি !” অমনি দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ সন্নেহে বলিলেন, 

“তুমি এখন যাবে? বড় দূর ।__কেন, এদের সঙ্গে গাঁড়ি কঃরে যাঁবে।” 
সেদিন জৈষ্ঠমাপের সংক্রাস্তি-_বেল। তিনট।। 

আর একদিনের কথা (২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ )। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতর 

শ্রীরামকৃষ্ সেদিন শ্রীধুত নন্ববন্গু মহাশয়ের বাড়ি হুইয়! ব্রাঙ্গণীর 
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গৃহে পদার্পণ করিবেন ; তাই ব্রাহ্মণী সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছেন । 
যথাসময়ে সংবাদ আসিল, ঠাকুর নন্দবাবুর বাটীতে আসিয়াছেন। শুনিয়া! 

_ব্াকুল-চিত্তে ব্রাহ্মণী ঘর-বাহির করিতেছেন__বুঝি বা এখনই আসিবেন । 
আবার দেরি হইতেছে দেখিয়! বুক সন্দেহে কাপিয়া উঠিতেছে-_ হয়তো 
তিনি আসিবেন নী। বাড়িটি ইষ্কনিমিত হইলেও পুরাতন । ছাঁদের 
উপর বসিবার স্থান হইয়ছে। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিক সকলে 

সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন । ব্রাহ্মণীর! ছুই ভগ্রী-উভয়েই বিধব1। 

একই বাটাতে ভ্রাতারাও সপরিবারে বাস করেন । বিলম্ব সহা করিতে ন। 

পারিয়। ব্রাহ্মণী নন্দবস্থুর বাটীতে সংবাদ লইতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে 

শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় আসিয়া সহাস্তবদনে ভক্তগণসহ ছাদে আসন গ্রহণ 
করিলেন । ত্রাহ্মণীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়! াহার্ ভগিনী উদগ্রীব হইয়! 
আছেন । অল্নক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণী আসিয়া! ঠাকুরকে প্রণামান্তে কি করিবেন, 

কিরূপে প্রাণের আবেগ জানাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়' 
অধীবভাবে বলিতে লাগিলেন, “ওগো, আমি যে আহুলাদে আর বীচি না' 

গো! ...গগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল-_সেপাই-সান্ত্রী সঙ্গে ক'রে, 

"তখন যে এত আহ্লাদ হয় নি গো! ওগো, চণ্তীর শোক একটুও 

আমার নাই। মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, ব আয়োজন 

কলম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব, আর ওর সঙ্গে আলাপ করব না; 

যেখানে আসবেন, একবার যাব, অস্তর থেকে দেখখ দেখে চলে আসব । 

াই--সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা "." ওগো, (সুতি) 

খেলাতে একটি টাক দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল; সে যাই 

শুনলে একলাখ টাকা পেয়েছে, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল-_সত্য 

সত্য মরে গিছল। ওগো, আমার যে তাই হল গৌ! তোমর! সকলে 

আশীর্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সতা মরে যাব” (কিথামৃত”, 

৩1১৯১ )। 
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্রাঙ্মণীর আতিদর্শনে মুগ্ধ জনৈক ভক্ত তাহার পদ্ধূলি লইলেন, 
ব্রাহ্মণীও প্রতি-প্রণাম করিলেন । এইরূপ উচ্দ্বাস চলিতেছে, এদিকে 
রন্ধননিরতা ভগিনী আসিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন, “দিছি, এস না । 

তুমি এখানে দাড়িয়ে থাকলে কি হয়? নীচে এস--আমর। কি একলা 

পারি ? আনন্দে আত্মহারা ব্রাহ্মণী তখন সংসার ভুলিয়া ঠাঁকুর ও 

ভক্তদিগকে দেখিতেছেন । এই বিহ্বলতা কথঞ্চিং প্রশমিত হইলে ব্রাহ্মণী 

অতি ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে অন্ত ঘরে লইয়। গিয়। শিষ্টাননার্দি নিবেদন 

কবিলেন; ভক্তেরাও ছাদে বসিয়। মিষ্টমুখ করিলেন । রাত্রি আটটার 

সময় ঠাকুরের বিদায়গ্রহণকালে ব্রাহ্মণী বাড়ির সকলকে ডাকিয়া তাহার 

পাদস্পর্শ করাইলেন। ঠাকুর এখান হইতে "গণুর মা”র বাটাতে উপস্থিত 
হইলেন ; ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । সেখানে সামান্ত জলযোগেব 

পর ঠাকুর বলরামের বাটী যাইলে ব্রা্মণীও তাহার অনুসরণ করিলেন । 

অবশেষে সকলে বিদায় লইলে ব্রাহ্মণীর কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীরামক্ণ 

মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, “আহা, এদের কি আহলাদ !” মাস্টার অমনি 

কহিলেন, “কি আশ্চর্য । বীস্ুত্রীষ্টের সময়েও ঠিক এই রকম হয়েছিল । 

তারাও ছুটি বোন-_মেরি আর মা 1” শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের গল্প শুনিতে 

উৎস্থক হওযায় মাস্টার বাইবেল-অবলম্বনে তাহাদের অপু কাহিনী 

শুনাইলেন- যীশু ভগিনীদ্বয়ের গুহে সমাগত হইলে এক ভগিনী ভাবোল্লাসে 
পবিপুর্ণ হইয়া যীশুর পদপ্রান্তেই বসিয়া রহিলেন ; আর অপর ভগিনী 

ব্যস্ত-সমস্ত হুইয়! প্রভুর আহারাদির উদ্ভোগ করিতে করিতে অভিযোগ 
করিলেন, “প্রভু, দেখুন তে", দ্িদির কি অন্তায়। উনি এখানে চুপ করে 

বদে আছেন, আর আমায় একল! সব করতে হচ্ছে!” ীশু ভত্তর 

দিলেন,“মার্থা,মার্থা, তুমি শত চিন্তা ও শত ঝবঞ্ধাটে জড়িয়ে পড়েছ $.কিন্ 
জীবনে একট। জিনিসের তবু অভাব আছে। মেরি সেই শ্রেয়ঃটিকেই বেছে 

নিয়েছে, যা! তাকে কোনরিন হারাতে হবে ন!” (লুক, ১০।৩৮-৪২ ) 
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এই ব্যথিত অথচ ভগবদেকশরণ জদয়টিতে ঠাকুর কত ভাবেই ন' 

শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেন । শ্রীশ্রীমাকে তিনি বলিয়! দিয়াছিলেন, “তুমি 

ওকে খুব পেট ভরে থেতে দেবে-_পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে »* 
“তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে ত্র করো; এ-ই বরাবর তোমার সঙ্গে 

থাকবে ।” আর গোলাপ-মাকে তিনি শীমায়েব সঙ্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 

“ও সারদা, সরম্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। বূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে 

দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে ।” হাই 

প্রথম হইতেই গোলাপ-ম1 মাঝে মাঝে নহবতে শ্রশ্রীমাবের সহিত বাঁ 
করতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের স্নেহাশীবাদের সহিত মায়েরও মমতাস্পর্শে 

ধন্য হইলেন। নহবতে বাসকালে গোলাপ-মা ঠাকুরের সহিত সুদীর্ঘ 

আলাপের স্থযোগ পাইতেন ; শ্রীশ্রীমাও এরূপ অবকাশদানেরই জন্য যেন 
আহাধ-সামগ্রী ঠাকুরের নিকট পৌছাইয়! দিবার জন্ত গোলাঁপ-মার হাতে 

দিতেন। একদিন ভাতের থাল। সম্মথে স্থাপনপুরৰক গোলাপ্র-মা নিকটে 
বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরের আহার নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন 
ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দ্বিতেছেন, তখনই ভিতর হইতে কে যেন সাপের 
মতে! ছোবল মারিয়া উহ! গিলিয়া ফেলিতেছে ' দেখিয়া তিনি তে। 

হাসিয়া আকুল । ঠাকুর অমনি জিজ্ঞাস! করিলেন, “কিগো ? বল দেখি, 

আম খাচ্ছি, না| কে খাচ্ছে?” গোলাপ-মা বাহ দেখিরাছেন তাহাই 
বর্ণন! করিলে ঠাকুর খুশী হইয়া বলিলেন, “ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ । 
তুমি ব'লে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেরেছ”__ইহ| বলিয়া গোলাপ-মাকে 
প্রশংস। করিতে লাগিলেন । ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া গোলাপ-ম! 

বলিয়াছিলেন, “সর্পাকার! কুগুলিনীর আহুতিগ্রহণ বলে না? এ তাই 

দেখেছিনুম |” 

প্রীরামকুষ্ণকে অস্তস্থাবস্থায় চিকিৎসার্থে শ্তামপুকুরে আনা হইলে 

তাহারও ও সেবক ভক্তদের রন্ধনাদির বিষয়ে গোলাপ-মা সাহায্য 
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করিতেন। পরে মাতাঠাকুরানী আসিয়। প্র কার্যভার লইলে গোলাপ-ম' 

তাহারও সহায় হইতেন। কাশীপুরেও তিনি মাঝে মাঝে ত্রন্ূপ 
করিতেন। শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবাকেই জীবনের প্রধান কর্তবারূপে 

গ্রহণ করায় কোনরূপ অপযানাদ্ধিতে তিনি বিচলিত হইতেন না। 
& সময়ে কেহ কেহ দ্বীর প্রকৃতিবশে হয়তো অদোষদরশী ঠাকুরের 

নিকট গোলাপ-মার বিরুদ্ধে বলিতেন । ঠাকুর শুনিয়াও শুনিতেন না। 

কিন্তু গোলাপ-মা স্বপ্রযোগে সব জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “ক 

আশ্চর্য! সেই সময় কেউ ঠাকুরের কাছে আমার নামে কোন কথ! 

লাগালে স্বপ্ধে দেখতুম, ঠাকুর সে-সব আমাকে বলে দিচ্ছেন, “ওগো, 
তোমার বিরুদ্ধে এই-সব কথা বলেছে। তুমি বল, অমুক (জনৈক 

স্ীলোকের নাম করিম্না) তোমাকে খুব ভালবাসে, সেও এই-সব 
বলেছে ।” সমস্ত রাত্রি ঠাকুরকেই স্বপ্নে দেখতুম 1” এই-সব জানিয়াও 
তাহার মন নিবিকার থাকিত। বস্তুতঃ এই সহনশীলতা তাহার জীবনে 

সর্ধদাই পরিলক্ষিত হইত। উত্তরকালে বৃদ্ধ বয়সে যখন তাহাঁকে 

অনেক অল্পবরস্ সাধুর তন্বাবধাঁন করিতে হইত, তখন তাহার কঠোর 

শাসনের প্রতিবাদে বয়সোঁচিত অবিবেচনাবশতঃ কোন যুবক হয়তো 

এমন কক্ষ কথাও বলিয়। ফেলিতেন যাহাতে গোলাপ-মাকে অশ্র বিসর্জন 

করিতে হইত; তথাপি “সতের রাগ জলের দাগ+__গোলাপ্-ম 

সেই স্থৃতি মুছিয়া ফেলিয়। পুরর্বার সকলের সহিত মাতৃবৎ আচরণ 
করিতেন । 

ইহার সঙ্গে ছিল তাহার আর একটি সদ্গুণ-_নিজের দোঁষ মুক্তকণ্ঠে 

স্বীকার কর।। শ্রীশ্রীমায়ের দ্হত্যাগের পর একদিন সকালে চা-পানের 

সময় অল্পবয়স্ক সাধুদের সম্মুখে দাড়াইয়া তিনি বলিলেন, “মা কাল দেখা 
দিয়ে বললেন, "তুমি ওদের আর বকে না।, এই সন্দেশগুলে। তোমর! 
থাও।” সাধুরা গোলাপ-মার শাসনকে অনেকটা! দিদিমার ততসনা 
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হিসাবেই গ্রহণ করিতেন; তাই সেদিনকার স্সেহমিশ্রিত ছুংখপ্রকাঁশের 
উত্তরে সোৎসাহে বলিলেন, “গোলাপ-মা, রোজ যদি সন্দেশ খাওয়ান তে? 

রোজই আমাদের বকুন--তাঁতে আমাদের কিছু এসে যাবে না।” 

তবে গোলাপ-মার একটি বিশেষত্ব ভুক্তভোগীর নিকট দোষরূপেই 

প্রতিভাত হইত-তিনি ছিলেন বড় স্পষ্টবন্তী। তাহার বেপরোয়া 

সত্যবাদ্িতায় সন্ত্স্তা হইয়া শ্রীশ্রীমা কখন কখন বলিয়। উঠিতেন, 
“ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার? অপ্রিয় বচন সতা কদ্দাপি না 

কয়” মা বলিতেন, “গোলাপের সতা কথা বলতে গিয়ে চক্ষুলজ্জ' 

ভেঙ্গে গেছে।” বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর সত্যবাদ্িতাঁর আদর শুধু নিজ 
প্রিরজনের মধ্যেই হইতে পারে-__-অপরে অ৩ট সহা করিবে কেন? 

কাজেই যথার্থ কথা বলিতে গিয়! তাহাকে যে অনেক ক্ষেত্রে অপরের 

অপ্রিয়ভাজন হইতে হইত, তাহা৷ সহজেই অন্রমেয় । 

তবে ঠাকুর ও মায়ের কথা আলাদ1। ঠাকুর শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে 

রাখির শ্তামপুকুরে চলিয়া গেলে গোলাপ-মা অপরের যুক্তিতে বিশ্বাস 

করিয়া বসিলেন যে, মায়ের উপর রাগ করিয়াই ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন । 

তাহার নিকট এই মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া শ্রীম। শ্তামপুকুরে উপস্থিত হইলে 

ঠাকুর তীহাকে এ-সব কাল্পনিক কথ গ্রাহ্ না| করিতে বলিয়া ও সাস্না 

দিয়! দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়। দিলেন এবং গোলাপ-য1 পুনরায় আসিলে 

তাহাকে ভৎসনান্তে শ্রীমায়ের নিকট ক্ষম চাহিতে বলিলেন । গোলাপ-ম। 

তদনুসাঁরে মায়ের নিকট ক্ষম] চাঁভিতেই ম৷ “গোলাপ গে” বলিয়ী তাহার 
পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন । ইহাতেই গোলাপ-মার ক্ষোভ বিদুরিত 
হইল। 

ফলতঃ ইহাদের সম্বন্ধ কোন বাহ্ ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন", 

দৈবনির্দেশেই ইহার পরস্পর মিলিত হুইয়াছিলেন । এইরূপ অবিবেচনার 

সহিত গোলাপ-মার আপ্রাণ মাতৃসেবার কথা৷ ভাবিলেই কথাটির যাথার্থ্য 
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হৃদয়ঙ্গম হইবে । শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্তর্ধানের অব্যবহিত পরে শ্রীমা যখন, 

অতিছুঃখে কামারপুকুরে নিঃস্ব জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন লোক- 

পরম্পরায় এ সংবাদ পাইয়া গোলাপ-ম? অগ্রণী হইয়] ভক্তদের সাহায্যে 

তাহাকে কলিকাতায় আনান এবং তদবধি প্রায়ই তাহার সঙ্গে বাস করিতে 

থাকেন। শ্রীয্ীমায়ের তীর্থবূ্শন বা কলিকাতায় অবস্থানকালে গোলাপ-মা' 

তাহার পশ্চাতে ছায়ার গ্তায় ঘুরিতেন, এমন কি, জয়রামবাটাতেও বন্বার 
তাহার সহিত বাস করিয়াছিলেন । এই-সব সময়ে গোলাপ-ম! সানন্দে 

তাহার সুখ-ছুঃখের ভাগী হইতেন এবং পরে বহু ভক্তাদ্দিরযাঁতায়াত আরস্ত 

হইলে তিনি মায়ের বিশাল পরিবারে প্রকৃত গৃহিণীর আসন অধিকার 

করিলেন। অবিবেচক ভাবপ্রবণ ভক্তদের আবদার হইতে স্পষ্টবাদ্দিনী 

গোলাপ-মাই শ্রীমাকে রক্ষা! করিতে পারিতেন। একবার জনৈক ভক্ত 

ধৃপধূনা জালিয় মুদ্রা! ও প্রাণায়ামাদিসহ ঘট। করিরা শ্রীশ্রীমায়ের পুজ। ও 

স্তব করিতে থাকিলে তিনি ধর্মক্রি্ হইয়াও সক্কোচে কিছুই বলিতে 
পারিতেছিলেন না। এমন সময় গোলাপ-ম কার্ধাস্তর হইতে তথায় 

'আতসিয়। সমস্ত বিষয়টি হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াই দৃটস্বরে কহিলেন, “তোমরা কি 

কাঠ-পাথরের ঠাকুর পেয়েছ গা?” বলিয়া ভক্তকে সরাইয়া দিলেন । 

গোলাপ-মার এই সেবা ও গ্রী'তপুর্ণ দৃঢত। শ্রী্ীমাকে অন্তক্ষেতেও রক্ষা 

কবিত এবং নানাভাবে সাহাষা করিত বলিয়া মা কোথাও যাইতে হইলে 
গোলাপ-মাঁকে সঙ্গে লইতেন ; বলিতেন, “গোলাপ না গেলে কি আমি 

যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা।” ইহা যে শুধু 
মায়িক মম্বপ্ধ নহে তাহ! শ্রীস্রীমণ স্বম়ুখেই বলিয়াছিলেন, “এই গোলাপ, 
যৌগেন কত ধ্যানজপ করেছে! গোলাপ জপে সিদ্ধ)” “যে যার জে 

তার, যুগে যুগে অবতার |” 

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত গোলাপ-মা বুন্দীবন, পুরী, কে।ঠার,' কৈলোয়ারি, 

কাশী, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু স্থানে গিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাঁল অবস্থানও 
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করিয়াছিলেন। কলিকাত। ও বেলুড়ের ভাড়াবাড়িগুলিতেও তিনি মায়ের 

সহচারিণী ছিলেন ; অতঃপর বাগবাজারে মায়ের জন্ত স্থায়ী বাঁটা নিমিত 

হইলে তথায় গোলাপ-মার অবশিষ্ট জীবন ব্যয়িত হয়। তিনি যেখানেই 

থাকুন না কেন, মা ও ভক্তদের আহারাদিব বাবস্থা করাই ছিল তাহার 

প্রধান কার্য । বরস্ক ভক্তদের প্রণামের সময় লজ্জাপটাবৃত! মাতাঠাঝুরানী 

অনুচ্চ স্বরে যে কুশলপ্রপ্ন বাঁ আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতেন, গোলাপ-মা 

তাহ! স্পষ্টভাবে তাহাদের শ্রুতিগোচর করাইতেন। কোথাও যাতায়াতের 

সময় দেখা যাইত যে, মা গোলাপ-মার হাত ধরিয়া, গাড়ি হইতে 
নামিতেছেন বা নববধূর স্তার় গোলাপ-মার আচলটি ধরিয়া! চলিয়াছেন। 

গোলাপ-মাব ব্যক্তিগত জীবন ছিল তপোময়, অথচ কর্মবহুল । 

বাগবাজারে মায়েব বাটাতে অবস্থানকালে দেখা যাইত যে, তিনি রাজি 

চারি ঘটিকা'র পূর্বেই শয্যাত্যাগান্তে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্বগৃহে 
জপারাধনায় বসিতেন। প্রায় তিন ঘণ্ট। এইভাবে অতিবাহিত হইলে 

ঠাকুরঘরে যাইর শ্রীপ্রীঠাকুর ও মাঁতাঠাকুরানীকে প্রণামানস্তর তিনি 

নীচে নামিয়া আসিতেন ও দৈনিক রন্ধনের দ্রব্যসম্তার ভাগার হইতে 

বাহিব করিয়া তরকারি কুটিতে বসিতেন । প্র কার্স সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই 
শ্ীশ্রীমাকে গঞ্গাঙ্গীনে লইয়া যাইতে হইত। ন্নানান্তে তিনি. পুজার জন্ট 
গঙ্গা্জলপূর্ণ কলসী আনির। ঠাকুরঘরে রাখিতেন এবং আবার তরকারী 

কুটিতে বসিতেন | পরে পান সাঁজিতেন। তখন এ বাটাতে পানখরচ 

হইত প্রচুর; অতএব শোলাপ-মাকেও এ কার্ষে বেশ কিছুক্ষণ নিযুক্ত 
থাকিতে হইত | ঠাকুরের নিতাপুজ। হইবার পর তিনি সকলকে প্রসাদ- 
বিতরণ করিয়! দিতেন । দ্বিপ্রহরে আহারের পর একটু বিশ্রামান্তে 

তিনি গীতা, মহাভারত বা স্বামীজীর গ্রন্থ পাঠ করিতেন, অথব রাত্রের 

রানার জন্ঠ দ্রব্যাদির ব)বস্থা করিতেন, কিৎবা সাধৃদের ছিন্ন মশারি 

প্রভৃতি সেলাই করিতেন । সন্ধ্যার পুর্বে শ্ীস্রীম প্রতৃতির সহিত সদালাপ 
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করিতেন ও জপ করিতেন । সন্ধ্যাদীপ প্রজ্লিত হইলে পুনর্বার ঠাকুর ও 

মাকে প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে রাত্রি নয়টা সাড়ে নয়টা পর্যন্ত জপাদিতে 

নিমগ্ন থাকিতেন। রাত্রেও আহারকালে তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত, 
সকলে সকল জিনিস এবং প্রত্যেকের রুচির অনুরূপ দ্রব্যাদি পাইল 

কিনা । কেহ হয়তো কার্যান্নরোধে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারে 
নাই; সেদিন ঠাকুরের ভোগের জন্ত বিশেষ কিছু আসিয়া থাকিলে 
গোলাপ-মা৷ অনুপস্থিত ব্যক্তির কথা স্মরণ করিয়! তাহার ভাগটি তুলিয়া 

রাখিতেন | 

ভক্ত-ভগবানের সেবারাধনায় নিবেদিতপ্রাণ। গোলাপ-ম! গৃহের সমস্ত 

দ্রব্যসম্তারের তত্বাবধান করিতেন ও হিসাব রাখিতেন। বিশৃঙ্খল! তিনি 

সহা করিতে পারিতেন না । সাধুত্রঙ্গচারী অনবধানতাঁবশতঃ যথাতথ 

অপরিষ্কৃত বস্ত্রা্দি ফেলিয়া রাখিলে তিনি তাহ! পরিষ্ণাঁব করাইয়! গুছাইয়া 

রাখিতেন। শ্রীস্রীমায়ের শিক্ষা ছিল-__“অপচয় করতে নেই, অপচয়ে মা 

লক্ষী কুপিতা হন।” তাই তিনি ভাঙ্গ। অব্যবহার্য পাত্রা্দি বদলাইয়া 
পতন বাসন আনিতেন। ভক্তদের আহারের পর পাত্রে পরিত্যক্ত 
উচ্ছিষ্ট কিংব। তরকারির খোসা রাস্তার গরুকে দিতেন; এমন কি 

কমলালেবুর খোসা কিংবা! আকের ছিবড়া শুকাইয়া রাখিতেন--উন্ন 

ধরাইতে প্রয়োজন হইবে বলিয়া । পান-সাজ। হইয়া গেলে বৌটাগুলি 

গিনিপিগদের খাইতে দ্িতেন। ইহার কারণ প্রগুলির প্রতি তাহার 

ভালবাসা নহে, কিন্তু উহ্বারা পানের বৌটা ভালবাসে, তাই এ ভাবে 

উহ্থার সদ্ব্যবহার করিতেন । 

পাঠক যেন মনে করিবেন না, ইহা! তো প্রতি গৃহস্থ-ঘরের বৃদ্ধারাই 

করিয়। থাকেন-ধর্মজীবনের অনুধ্যানকালে এই-সবের অবতারণা! কেন ? 

ইহার উত্তরে আমরা তাহাকে একবার স্মরণ করিতে বলি- শ্রীরামকৃষ্ণের 

প্রতিকার্ধ কিরূপ সুশৃঙ্খল ছিল এবং ভক্তদের স্ুখন্থুবিধার প্রতি তাহার 
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কতখানি তীক্ষদৃষ্টি থাকিত; আর ত্তাহাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি__ 

,স্বামীজীর শিক্ষাগুণে বর্তমান যুগে কর্ম কির্ূপে সেবা ও পুজায় পরিণত 

হইয়াছে । গোপাল-ম' অন্তরে অন্তরে জীনিতেন, তিনি যে-কার্ধে নিযুক্ত 

আছেন, উহা! তীহার নহে, উহা ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের । আতএব 

কোনও কার্ষের সহিত স্বার্থ বিজড়িত না থাকায় উহা! তাহাঁকে বিমল 

আনন্দের অধিকারী করিত । 

দানে ছিলেন তিনি মুক্তহস্তা ৷ তাহার তৌহিত্র তাহাকে মাসিক যে 

দশটি টাকা দ্রিতেন, উহার অর্ধাংশ স্বীয় আহারাদির জন্য তিনি মায়ের 

বাটাতে দিতেন ; বাকী অর্ধাংশ দ্রীন-দুঃবীর অভাবমোচনেই ব্যয়িত 
হইত। অভাবগ্রস্তেরা জানিত যে, গোলাপ-যার নিকট উপস্থিত 

হইলে একেবারে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইবে নামা” বলিয় ডাকিলেই 

উপব হইতে কিছু পড়িবে । এক পাগলী ছিল-_সে আসিয়াই হাকিত, 

“গোলাপের মা, আমি এসেছি।” তাহার আগমনের সময়াসমর ছিল না) 

কখন ব| রাত্রে সকলের শধ্যাগ্রহণের পর আসিয়া উপস্থিত! সম্মুখের 

দ্ররজায় স্ুবিধ। হইল ন। দেখিয়। পশ্চাতের দরজায় গিয়া ডাক শুরু 

করিল, “গোলাপের মা” গোলাপ-ম1 অমনি বলিয়া উঠিলেন, “এত 

রাতে তোকে কি দিই?” শেষ পর্যস্ত দ্বিলেন কিন্তু কিছু, আর 

বলিলেন, “আহা, পাগল অনাথ, দোরে দোরে মেগে খার; সময় 

হোক অসময হোক, এলে একমুঠো দিতে হয় 1” এমনও দেখা! গিয়াছে, 
অপরের অভাব দূর করিতে গিয়া তিনি স্বর খণগ্রস্ত হইরাছেন। 

আবার অন্যকেও তিনি এরূপ সেবায় আহ্বান করিতেন ; এইবূপে দরিদ্র 

প্রতিবেশীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকাইয়।৷ আনিতেন। অথচ নিতান্ত 

অসমর্থ ন1 হইলে স্বয়ং কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন ন]। 

সিদ্ধির উচ্চস্তরে আরূঢ়া বিধব! ব্রাঙ্গণী গোলাপ-ম1 অর্থহীন কিংবা 

উচ্চাবস্থার সহিত সামঞ্জম্তহীন বহু সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগপুর্বক এক' অপূর্ব 
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উদ্বারভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ অসুখের পর অরুচি- 
দুরীকরণার্থে শ্রীশ্রীমা একদিন সেবককে একটু ডাটা-চচ্চড়ি আনিয়া দিতে 

বলিলেন। অন্রাহ্মণ সেবক মারের আদেশে চুপি চুপি উহ আনিয়। 
দিলেন । খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় সেখানে গোলাপ-ম। 

আসিয়! কাণ্ড দেখিয়া! গজিয়া উঠিলেন, *শুদ্রের হাতের সকড়ি জিনিস 

খাচ্ছ কি ক'রে, মা?” মা বুঝাইয়৷ দিলেন, “ভক্তের আবার জাত 

আছে ?” পরক্ষণেই মায়ের মুখের প্রসাদদী ডট! মুখে পুরিয়া গোলাপ-ম 

নীরবে বিদায় লইলেন। 

গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহ্ৃত পার়খান। পরিষ্কার করিয়। হয়তো 

পরমূহ্র্তেই ঠাকুর-ঘরের কার্ধে যাইতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া! মায়ের 

ত্রাতুদ্পুত্রী নলিনী একদিন মায়ের নিকট অভিযোগ জানাইলেন, 
“গোলাপ-দিদি পায়খাঁন। সাফ ক'রে এসে আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের 

ফল ছাড়াতে গেল; আমি বললুম, “ও কি গোলাপ-দিদি; গঙ্গায় ডুব দিয়ে 

এস” গোলাপ-দিদি বললে, 'তোর ইচ্ছ। হয় তুই যা! ন1!” সমস্ত শুনি! 
শ্ীশ্রীম। বলিলেন, “গোলাপের মন কত শুদ্ব_কত উঁচু মন! তাই ওর 
অত শুচি-অশুচির বিচার নেই_-অত শুচিবাই-টাইয়ের ধার ধারে না। 
ওর এই শেষ জন্ম। তোদের অমন মন হ'তে আলাদা! দেহ ধরকার ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই রামপ্রসা-বিরচিত গানটি গাঁহিতেন__ 

“শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি? . 

( তাদের) দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্তাম৷ মাকে পাবি।” 

গোঁলাপ-মার শুদ্ধ মন সম্বন্ধে শ্রীপ্রীমাী আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন__ 
“বুন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে আমরা দর্শন করতে গেছি-_সঙ্গে ছেলে 

যোগেন এর। সব। কাদের ছেলে মেয়ে যেন নোংরা ক'রে দিয়ে গেছে. 

সবাই নাক সিটকুচ্ছে, কিন্তু কেউ পরিফারের চেষ্টা কচ্ছে না। গোলাপ 

তা দেখে অমনি নিজের মৃতন মকমলের ধুতি ছি'ড়ে পরিফার করলে । 
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মাগীগুলে৷ দেখে বলছে, "এ যখন ফেলেছে, তবে এরই ছেলে নোতর' 
করেছে রে আমি মনে মনে বলছি, “মাধব, দেখ দেখ, কি বলছে!” 
কেউ বাঁ বলছে, “এর! সাধুলোক, শ্রদ্দের আবার ছেলে পিলে কি? 
এর ফেলছেন সব্বায়ের দর্শনের অস্থবিধা হচ্ছে__মন্দিরে ময়ল। রয়েছে 

এজন্য |” এই গঙ্গার ঘাটেই যদি কোন ময়লা দেখে তো গোলাপ 

হেখা-সেথ। থেকে গ্তাকড়? কুড়িয়ে এনে পরিষ্ণার ক'রে ঘটিঘটি জল ঢেলে 
ধুয়ে দিলে । এতে দশজনের সুবিধা হল । তারা যে শাস্তি পেলে ওতে 

গোলাপেরও মঙ্গল হবে__তাদের শান্তিতে এরও শাস্তি হবে। অনেক 

সাধন-তপন্তা করলে, পৃবজন্মের বৃহ তপন্তা থাকলে শবে এজন্মে মনটি 

শুদ্ধা হ্য়ু।” 

আর গোলাপ-মার ছিল অপূর্ব গঙ্গাভক্তি। অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 

বষ্টিসাহায্যে নিত্য গঙ্গাঙ্গানে যাইতেন । দেহত্যাঁগের জন্ত তিনি প্রস্তুতই 

ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই স্ত্রীভক্তদিগকে বলিয়া! বাঁখিয়াছিলেন, “যোগেন 
যাবে শুক্ুপক্ষে আর আমি যাব কষ্কপক্ষে |” ১৩৩১ বঙ্গাবের ৪ঠা পৌষ 

( ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪ ), কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ভিথিতে অপবাহ্ চারিটার 

সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর একনিষ্ঠ সেবিকা প্রায় ধাঁট বৎসর বয়সে বাগ্চিত 

লোকে প্রয়াণ করিলেন । 



(গারী-মা 

১৮৯৪ খ্রীষ্টারৰধে শিকাগে। হইতে স্বামী বিবেকানন্দ একখানি পত্রে প্রশ্ন 

করিতেছেন, “গৌর-মা কোথা? এক হাজার গৌর-মার দ্রকার-_-এ 
7)01)15 56171705501 মেহতী ও চেতনাদায়িনী শক্তি)।৮ গৌরী-মার 

ইহা অতি উত্তম পরিচয়। গৌরী-ম! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা 

নানাভাবে অভিহিত হইতেন । ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি ছিলেন 

'গৌরদাসী”। স্বামীজীর পত্রাবলীতে ইহারই রূপাস্তর "গৌর-ম নামের 
উল্লেখ দেখিতে পাই। ভক্তমহলে ইহাই ছিল তাহার মধ্যম বয়সের 

প্রচলিত নাম। তাহার সন্গাস-গ্রহণের পর নাম হয় “গোরীপুরী' 

তাই জনসাধারণের নিকট তিনি পরে “গৌরী-মা” বলিয়াই পরিচিত হন। 
স্বীয় ভক্তদের তিনি ছিলেন “মাতাজী” ; আবার পিতৃগৃহে তাহার নাম 

-ছিল “মুড়ানী” বা “রদ্রাণী”। 

মৃড়ানীর জন্ম হয় ভবানীপুরে মাতুলগৃহে । তাহার পিত। পার্বতীচরণ 

চট্টোপাধায় হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে বাস করিতেন এবং প্রত্যহ 

পৃজার্চনাস্তে সেখান হইতে খিদ্িরপুরে এক সওদাাগরী অফিসে কার্য 

করিতে ধাইতেন। নিষ্ঠাবান পার্তীচরণের কপালে চন্দন দেখিয়! 
আফিসের সাহেব উপহাস করিলেও তিনি স্বধর্মচিহ্ন ত্যাগ করিতেন ন]1। 

পার্বতীচরণের সহ্ধমিণী গিরিবাল। পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হুইয়। 
উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত প্রায় পিতৃগ্ৃহেই থাকিতেন। পার্বতীচরণেরও 

সপ্তাহে ছুই-এক দিন শ্বশুর বাড়িতেই কাটিত। মুড়ানী ছিলেন এই 

দম্পতির চতুর্থ সম্তান ও দ্বিতীয়] কণ্ত] | 

মাত। গিরিবাল। শাঙ্গল। ও সংস্কত সাহিত্যে বিশেষ বুযুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন এবং বহু স্তব ও ধর্মসঙ্গীত রচনাপুর্বক “নামসার” ও 



পপ সপ খাস শা 
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“বৈরাগ্য-সঙ্গীতমাঁল।” নামে পুস্তকাকারে 'প্রকাশ করেন। তাহার 

সুকঞোখিত স্বরচিত সঙ্গীতে ধর্মপিপাস্থর মনে ভক্তির উদ্রেক হুইত। 

এতদ্ব্যতীত তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক-অনুভূতিসম্পন্না সাধিক1। 

আবার বিষয়কর্ষেত ছিল তাহার অসাধারণ শক্তি ও দক্ষত। 

শান্ত-প্রকৃতি পার্বতীচরণ সহধমিণীকে বলিতেন, “এত ঝঞ্চাটে দরকার কি? 
আমাদের তো! কিছুর অভাব নেই। এ-সব আপদ ছেড়ে চল কাশা 

গিয়ে বাকী কটা দিন শান্তিতে কাটাই ।” অমনি কালী-সাধিক| 

গিরিবাল|! সদর্পে বলিয়া উঠিতেন, “অন্তার-অত্যাচার আমি নীরবে 

সইব কেন? মা অস্থরনাশিনী আমার সহায়__-আমার অনিষ্ট কেউ 

করতে পারবে না, দেখে নিও।* পিতা ও মাতার এই ধর্মান্ুপ্রাণিত 
কুস্থমকোমল ও বজ্ঘুঢ স্বভাবের মিশ্রণে মূড়ানীর চরিত্র বড়ই চিত্তাকর্ষক 

হইয়াছিল । মাতৃধ্যানে নিমপ্রা গিরিবাল। এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, 

মহামায়া! যেন এক জ্যোতির্ময়ী রূপলাবণ্যসম্পন্ন। দেবকন্তাকে. তাহার 

হস্তে তুলিরা দ্বিতেছেন। ইহারই পরে মুড়ানী ভূষিষ্ঠ হন। তীহার 
জন্মকাল অনিশ্চিত। তবে সম্ভবতঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে (১০৬৪ বঙ্গাব্দে ) 

তাহার জন্ম হয়। মাস বা তিথিও অজ্ঞাত । তধে একসময়ে ভক্কগণ 

তাহার জন্মোৎসব করিতে আগ্রহান্বিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 
“আমার জন্মোৎসব তোরা যদ্দি নিতান্তই করবি, তবে নিত্যানন্দ প্রভুর 
জন্মতিথিতেই করিস” ইহ! তাহার জন্মতিথির পরিচায়ক না হই! 

সম্ভবতঃ তাহার নিরভিমাঁনতারই গ্যোতক । 

বালাকাল হইতেই মূড়ানীর জীবনে ধন্পৃহা ও বৈরাগ্যের আভাস 
পাওয়া যাইত। বালিকা আপনমনে দেবপুর্জাদিতে রত থ'কিত, 

ক্রন্দনকালে দেবতার নাম শুনিয়া শান্ত হইত, আর ভিক্ষুককে কিছু ন! 

দিয়া ক্ষান্ত হইত না। আশৈশব সে নিরামিষাশী। তাহার বেশভৃষায় 
যন ছিল না এবং কোন বিষয়ে যাজ্ঞাও ছিল না। একদিন অগ্রজের 

৩১ 



৪৮২ শ্রীরামকৃষ্ণ জক্তমালিকা 

সহিত নৌকান্রমণকালে তাহার মনে হইল, “অলঙ্কার তো বৃথা । এ-সব 
না থাকলে আমার কষ্ট হবে কি?” অমনি সোনার বালা খুলিয়া 

চিবাইয়া৷ দ্েখিল উহাতে কোন স্বাদ আছে কিনা। তারপর অপরের 

অলক্ষিতে উহা জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। পাড়ার চ্ীমামা” জ্যোতিষ 

শান্থে সুপপ্ডিত ছিলেন; তিনি বালিকার হাঁত দ্েখিক' বাললেন, £এ 

মেয়ে যৌগিনী হবে|” চশ্ভীমামার নিকট মুড়ানী তাহার তীথভ্রমণের 

কথা তন্মর হইয়! শুনিত এবং তাদূশ পটভূমিকার স্বীয় ভাবী জীবনের 
পরিকল্পন1 রচন1 করিত । 

মূড়ানীর জীবনের ভবিষ্যৎ পরিণতির একটা প্রতাক্ষ পূর্বাভাসও 

পাইতে বিলম্ব হইল না। বালিকা যখন মাত্র দশমবর্ষীয়া, তখন সে 
এক সকালে ক্রীড়ারতা অপর সমবয়স্কাদের সহিত মিলিত ন৷ হই্য়] 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক পার্থে নীরবে উপবিষ্ট ছিল; এমন সমস্ত 

যদৃচ্ছাক্রমে আগত আজাগ্ুলস্বিতবাহু উদারদৃষ্টি জনৈক ব্রাঙ্গণ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “সবাই খেলছে, আর তুমি ষে বড় একলাটি চুপচাপ 
বসে আছ 2” বালিক! ব্রাহ্মণচরণে প্রণাম করিয়! উত্তর দ্বিল, “ওসব 

খেলা আমার ভাল লাগে ন।।” ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিলেন, “কৃষ্ণে ভক্তি 

হোক 1” বালিকা তীহার ঠিকান! জানিয়! লইল ও কছুদ্নি পরে 
অগ্রজ অবিনাশচন্দ্রের সহিত বরাহনগরে মাতৃঘস। বগল। দেবীর শ্বশুরালয়ে 

উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণের সন্ধান করিতে থাকিল এবং অবিলম্বে 

দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী নিমতে-ঘোলার এক কদ্লীবনে সেই ব্রাহ্মণকে 
ধ্যাননিরত দেখিতে পাইল । ধ্যানভঙ্গে সাধক তাহাকে বলিলেন, “তুই 
এসেছিস ?” তারপর এক ব্রাঙ্মণ-পরিবারে তাহার.থাকার ব্যবস্থা! করিয়। 

দ্বিলেন এবং পরদিন গঙ্গান্গানাস্তে পুনর্বার উপস্থিত হইলে তাহাকে দীক্ষা 

দিলেন। সেদিন ছিল রাসপুণ্রিমা। এদিকে পরিবারের লোক 

বালিকাকে গৃহে না দেখিয়া হতবৃদ্ধি হইলেন । বহু অনুসন্ধানের পর 
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অবিনাশচন্দ্র নিমতে-ঘোলার সাধকসমীপে উপস্থিত হইলে তীহাঁকে 
সাস্বন। দিয়া সাধক বলিলেন, “দেখ বাবা, ও ছেলেমান্ুষ, ওকে যেন 
কেউ বকো৷ ন1। হলদে পাখী ধরে রাখ! দায়।” বালিকা সাধকের 
ইঙ্গিতে গৃহে ফিরিল। 

মূড়ানী বাল্যকাল হইতেই ৬কালীভক্ত ছিলেন ; তিনি নিত্য দেবীর 
পূজার্চন। করিতেন এবং নিদ্রাভঙ্গে দেবীর নাম লইতেন। এদিকে 
চণ্ডামামার নিকট গৌরাঞঙ্গদেবের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার 
গ্রতিও বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবভাবে প্রভাবিত মৃড়ানী 
একদিন মৃত্তিকানিমিত শালগ্রাম-পুজায় রত হইলেন; তাদৃশ প্রতীকে 
পুজা করিতে নাই জানিয়াও নিবৃত্ত হইলেন না। নিমতে-ঘোলার 
সাধকের নিকট দীক্ষালাভের কিয়ৎকাল পরেই এক অপরিচিত! ব্রজরমণী 
মূড়ানীর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে বালিকার সহিত 
তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল | ব্রজরমণী “দামু+, “দামোদর” বা “রাধা- 
দামোদর” নামীয় এক নারায়ণশিলাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পুজাদি 
করিতেন এবং তাহার সহিত অনুরূপ আচরণও করিতেন । বিদাঁয়কালে 
তিনি সেই শিল। মৃড়ানীর হস্তে সমর্পণপূর্বক বলিলেন, “এই শিল। আমার 
ইহকালের ও পরকালের সর্বস্ব, বড় জাগ্রত ঠাকুর ইনি । তোমার প্রেমে 
ইনি মজেছেন ।” তদবধি ব্রজরমণীর অন্থকরণে মূড়ানী দামোদরের পুজায় 
নিরত হইলেন, আর ত্তাহাব স্থির সঙ্কল্প হইল বে, এই ঠাকুরটিকেই 
জীবনমন অর্পণপূর্বক ধন হইবেন, এতভিক্ন অন্ত কোন মনুষ্যপতি বরণ 
করিবেন না। 

এই দময়ে (১৮৬৮ খ্রীঃ) কুমারী ফ্রান্সিস মেরিয়া' মিলম্যাঁনের 
কর্তৃত্বাধীনে উচ্চবর্ণের হিন্দুবালিকাদের জন্য ভবানীপুরে একটি বিষ্যালয় 
স্থাপিত হুইলে মূড়ানী উহাতে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই 
বিদ্যালয়ে সর্ববিষয়ে উত্তম ছাত্রী বলিয্না বিবেচিত হওয়ায় একটি ন্বর্ণপেটিক 
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পুরস্কার পাইলেন । কিন্তু ধর্মসন্বন্ধে বিদ্ভালয় কর্তৃপক্ষের অনুদ্বারতানিবন্ধন 

অপর অনেক বালিকার সহিত তাহাকে অচিরে এ বিগ্ভালয় ত্যাগ করিয়া 

নবপ্রতিষ্ঠিত অপর হিন্দুবিগ্ভালয়ে যোগ দিতে হইল । অতঃপর মিশনরীরা 

বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন বটে; কিন্ত মুড়ানীর আর বিদ্ভালয়ে যা ওয় 

হইল না। কারণ বিবাদের অবসান হইলেও হিন্দুসমাজ তখনও 
বালিকাদের অধ্যয়নসম্বন্ধে বড়ই সঙ্কীর্ণ ভাব পোষণ করিত। তথাপি 

ইতোমধ্যেই মূড়ানী চণ্ডী, গীতা, বহু দেবদেবীর স্তোত্র, রামায়ণ, মহাভার ৩ 

এবং মুগ্ধবোধব্যাকরণের অনেক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়। লইয়াছিলেন । 

বালিকার বয়স বাড়িতেছে, অতএব বিবাহের জন্ত পাত্রের অনুসন্ধান 

হইতে লাগিল। পরন্ত বালিকার ধনুর্ভঙ্গপণ_-তিনি “তেমন বরকেই 
বিবাহ করিবেন, বাহার মৃত্য নাই।” পাত্রী দেখিতে আসিয়! পাত্র- 

পক্ষীয়গণ কন্ঠার রূপাদির প্রশংসা! করিলেন ; কিন্তু তাহার সৃষ্টিছাড়। কথা 

শুনিয়া গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা স্থির হইল যে, 
বালিকার ভগিনীপতি পানিহাটা-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের হস্তেই 

ত্রয়োদশ-বর্ধীয়! মুড়ানীকে অর্পণ কর হইবে । মৃড়ানী অমনি রুদ্রাণী 
সাজিলেন এবং বিবাহের রাত্রে আত্মরক্ষার জন্য একটি অর্গলবদ্ধ কক্ষে 

আশ্রয়গ্রহণপুর্বক সর্বপ্রকার অনুনয়-বিনয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । 

অবশেষে ইহাতে ও পরাজর অবশ্যন্তাবী জানিয়। জননীর সাহাযো এক 

মাীমার বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। আক্মীযগণ তথাপি প্রকাশ করিয়' 

দিলেন যে, ভগিনীপতির সহিত ত্রাহার কন্ার বিবাহ হইয়া! গিয়াছে ! 
গৃহে প্রত্যাগতণ মুড়ানী পুজারাধনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবে* 

করিলেন। এদিকে চণ্তীমামার বধিত তীর্থগুলি তাহাকে মৌন আহ্বান 

জানাইতেছিল ; তাই প্রত্যুষে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া? চলিলেন ! “কিন্ত 
অনভ্যন্ত থাকায় বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই স্বনবর্গের দৃষ্টিপথে 
পড়িয়। তাহাকে গৃহে ফিরিয়! নজরবন্দী হইতে হইল । এই মুক্কিকাশী 
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বালিকাকে গৃহে ধরিয়া রাখিতে হইলে অন্ততঃ মংধ্য মধ্যে তীর্থাদি ও 
সাধুদর্শনের সুযোগ দেওয়া আবশ্তক বিবেচনায় অতঃপর তাহাকে কালন", 
নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এইভাবেই একদিন ভগিনী 
বগলা ও তগিনীপতি প্রভৃতির সহিত তিনি সাগরসঙ্গমে চলিলেন- তাহার 
বয়স তখন অষ্টা্শ বদর । মেলার জনসমাগমের মধ্যে সুযোগ পাইয়া 

তৃতীয় দিবসে মুড়ানী আত্মগোপন করিলেন। এদিকে বহু চেষ্টাতে9 

আত্মীয়গণ তাহার সন্ধান না পাইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে মুড়ানী 
গুপ্তস্থান হইতে নিগতি হইয়া! উত্তর-পশ্চিমদেশীয় একদল সন্গ্যাী ৪ 

সন্গাসিনীর সহিত পার্বত্যাঞ্চল-বাসিনীর বেশে হরিদ্বারাভিমুখে অগ্রসর 

হইলেন । এই সাধুসঙ্ঘে তিনি “গৌরী-মায়ী” নামে পরিচিতা হইলেন । 

ক্রমে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থানাস্তে গৌরী-মণ 
হিমালয়পাদমূলে হৃধীকেশে গমন করিলেন ৷ স্থানটি তপস্যার অনুকূল; 

স্থতরাৎ তিনি তথায় কৃচ্ছুসাধনায় রত হইলেন। পরে তাহার মন 
/কেদারবদ্দরী প্রভৃতি দর্শনে ধাবিত হইল । উত্তরাথণ্ডের বহুজনবিশ্রুত 

এসকল তীর্থ দেখিয়া তিনি ৬অমরনাথ ও জ্বালামুখা প্রতিও দর্শন 

করিলেন । ইহারই মধ্যে একবার তিনি যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রীও দর্শন 

করিয়াছিলেন । 

গলাষ দামোদর-শিল। ঝুলাইয়। গৈরিক-পরিহিতা সন্যাসিনী "খন 

চলিয়াছেন- পদব্রজে-_-এক দুগণম তীর্থ হইতে ছুগ'মতর ্টীর্থাস্তরে । 

তাহার ঝোলাতে আছে মা কালী ও গৌরাঙ্গদেবের পট, চণ্ডী, ভাগবত 

ও নিত্যব্যবহথার্য ' সামান্ঠ দ্রব্য। লোকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্ত তিনি 
কেশকর্তন করিয়া! অঙ্গে ভম্ম কিংবা মৃত্তিকা মাখেন এবং কখন 
পাগলিনীর স্তাঁয় ব্যবহার করেন। কখন বা! আলখাল্ল; ও পাগড়ী পরিয়৷ 

পুরুষদের বেশে চলেন; বাক্যালাপ বিশেষ করেন মা এবং ভিক্ষা্দির 

জন্যও লোকালয়ে গমনের তেমন প্রয়োজন বোধ করেন না। অবহেলায় 
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দুর্বল শরীর মধ্যে মধ্যে শীতের প্রকোপ সহা করিতে না পারিয়া সংস্ঞা 

হারায়, আর পার্বত্য নারীদের শুশ্রাষায় পুনঃ চেতনাপ্রাপ্ত হয়। আবার 

উহ্হারই মধ্যে চলে ্বেচ্ছারুত কৃচ্ছ্ুতা বা উদয়াস্ত জপ। সে এক 
চমৎকার চিত্র !১ 

কয়েক বৎসর এইভাবে পরিভ্রমণের পর তিনি যখন বুন্দাবন ও 
রাধা-কৃষ্ণের অন্ঠান্ত লীলাভৃমিসন্দর্শনে নিরত আছেন, তখন ্ামাঁচরণ 

মুখোপাধ্যায় নামক মথুরাবাপী তাহার এক দুরসম্পকীয় কাকা তাহাকে 
অকনম্মাৎ দেখিতে পাইয়া বলপূর্বক স্বগৃহে লইয়া! গেলেন এবং কলিকাতায় 
সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু গৌরী-ম1 এই কৌশল বুঝিতে পারিয়া মথুরা 
হইতে পলাইয়। গেলেন ও রাজপুতানার তীর্থাদিদর্শনান্তে সৌরাষ্টরে উপনীত 

হইলেন। এই যাত্রায় জয়পুর, পুর, প্রভাস, দ্বারক1 ইত্যাদি বহু তীর্থ 

তিনি দর্শন করিয়াছিলেন | সুদ্বামাপুরীর নিকটে কোন গ্রামে চিকিৎসা 

ও সেবার অভাবে বিশ্চিকারোগে অনেকের প্রাণনাশ "হইতেছে জানিয় 

গৌরী-মার মাতৃহদয় কাঁদিয়া! উঠিল এবং তিনি প্রান্তীয় সরকার ও 

জনসাধারণের সাহায্যে ইহার যথাসাধ্য প্রতিকার করিলেন । ছ্বারকায় 

রণছোড়জীর মন্দিরে জপ করিতে করিতে বালকবেশী গ্ঠামনুন্দরের তিনি 

দর্শন পাইলেন । এইভাবে বিভিন্নস্থানে শ্রীরুষ্ণকে পূর্ণরূপে পাইবাব 
অতৃপ্ত বাসন! লইয়! ভ্রমণ করিতে করিতে গৌরী-ম1 পুর্বার বুন্দাবনে 

আসিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত থাকিয়া তিনি 

আত্মবিসর্জনোদেশ্ঠে নিশাকালে ললিতাকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন ; পরস্থ 
সেখানে এক অভূতপুরৰ ঘর্শনলাভ করিয়া বিপুল আনন্দসাগরে নিমগ্ন! 

১, আমর! এই প্রবন্ধরচনার জন্ প্রধানতঃ শ্রীপ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত 

'গৌরী-মা' গ্রষ্থের উপর নির্ভর করিয়াছি ৷ গৌরী-মার তীর্ঘভ্রমণ € তপন্ঠার কাহিনী উহা 

হইতে সংগৃহীত। কিন্তু খামী বিবেকানন্দের একখানি পত্রে গৌরী-মার কিছুকাল 

গাহ্স্থ্য-জীবনঘাপনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
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হইলেন-__পৃবের ইচ্ছা! আর কার্ষে পরিণত হইল: না'। ইতোমধো শ্তামাচরণ 
কাকাও তাহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়াছিলেন ; স্ুত্ররাৎ পুর্বসংকল্প 
অনুসারে গৌরী-মাকে গৃহে আনিলেন গুবৎ সঙ্গে করিয়৷' কলিকাতানস 

লইয়া গেলেন । দীর্ঘকাল পরে গৃহে প্রত্যাগত। মুড়ানী আত্মীয়স্বজনের 

প্রাণঢাল। ন্নেহমমতণ পাইলেন এবৎ সমুৎস্ুক সকলকে তীর্থভমণা্দির গল্প 

শুনাইয়। তৃপ্তিলাভ করিলেন | কিন্তু সন্ন্যাসিনীর পক্ষে শীভাবে দীর্ঘকাল 
বাপন কর অসম্ভব হওয়ায় তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া! আসিবেন্জ এই আশা দিয়া 

৮পুরুষোত্তম-দর্শনে চলিলেন । 

গৌরী-মার গভীর নিষ্ঠাভক্তি ও পাণ্ডিত্য ইত্যাদির পরিচয় পাইয়। 

জগন্নাথের পুরোহিতগণ তাহার ইচ্ছামত দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়। 

দিলেন। শ্রীক্ষেত্র হইতে তিনি কোঠারের জমিদ্বার ও ভক্ত রাধারমণ বন্থু 
মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন । ১২৮৭ বঙ্গাব্দে বন্গু 

মহাশয়ের সহিত গৌরী-মার প্রথম পরিচয় হয়। ভক্তি, বৈরাগ্য ও 

ভগবত্প্রসঙ্গে বস্থ মহাশয় বিশেষ মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে 

কলিকাতান্ত নিজ বাটীতে ও বুন্দাবনে “কালাবাবুর কুগ্জে আহ্বান 
করিয়। রাখিতেন । রামকুষ্ক-সজ্ঘে সুপরিচিত বলরাম বস্তু ইহারই পুত্র ! 
বলরামবাবুর সহিত গৌরী-মার ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের সৌহার্দ্য ছিল । 

্রীক্গেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনাস্তে গৌরী-ম] নবদ্বীপ যান। শ্রীগৌরাঙ্গের 
লীল্ঠনিকেতন এই নবদ্বীপ তাহার বড় প্রিয় ছিল; তিনি বলিতেন, “নদে 
আমার শ্বশুরবাড়ি ।” ইহাই ছিল নবদ্বীপচন্দ্রের সহিত তাহার চিরসম্বন্ধ । 

নিত্যানন্দ প্রভুর মুতি নয়নগোচর হইলে তিনি ভান্ুরবৌধে অবপ্ত্ঘন 

টানিয়। দিতেন | নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া তিনি পুরর্ধার বুন্দাবনে গেলেন । 

এই সময়ে বলরামবাবু বুন্দাবনে ছিলেন এবং তৎপুর্বেই শ্রীরামরুঞ্চের 

কপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি গৌরী-মাকে জানাইলেন, “দিদি, 
দৃক্ষিণেশ্বরে এক মহাঁপুরুষের দর্শন পেয়েছি__সনক-সনাতনের মতে। তার 



৪৮৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

ভাব। ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে করতেই সমাধি হয়। তুমি একবার অবশ্ঠ 
তাকে দেখে আসবে 1” গৌরী-ম। শুনিয়া গেলেন মাত্র। কিন্তু তখনই 

কলিকাঁতার দিকে বাত্রী না করিয়া অকম্মাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে 

হৃধীকেশে উপস্থিত হইলেন- অভি প্রার, আবার কেদার-বদরীদর্শনে যাঁন। 

কিন্ত খবর পাইলেন যে, তীহার মাতা অস্থস্থ ; অতএব মথুরা হইয়া 
কলিকাতায় ফিরিলেন। সেখানে মাঁতাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া] ভিনি 

শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলেন। এখানেও হরেক মুখোপাধ্যায় নামক এক বৃদ্ধ 

তাহাকে বলিলেন, “মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এনুম এক অসাধারণ 

মানুষ__-অপরূপ বপ, জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢলঢল, ঘন ঘন সমাধি |” 

শ্ীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ঘখন বলরাম বন্ু মহাশরের গৃহে 

আশ্রয় লইলেন, তখনও বস্থু মহাশয় তাহাকে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে 

সাধুদর্শনে যাইতে অন্থরোধ করিলেন ; কিন্ত গৌরী-মা তখনও কোন 

আকর্ষণ অনুভব ন1 করার সহাস্তে জানাইলেন, “জীবনে :অনেক সাধুদর্শন 
হয়েছে, দাদা, নতুন কোন সার্ধর্শনের সাধ আমার নেই। তোমার 
সাধুর যদি ক্ষমত1 থাকে, আমায় টেন নিয়ে যান_তার আগে আমি 

যাচ্ছিনে |” 

টান একদিন অপ্রত্যাশিতরূপে আসিল। সেদিন শৌরী-মা 
অভিষেকান্তে দামোদরকে সিংহাসনে রাখিতে গিয়া দেখেন, সেখানে 

মানুষের ভ্বইখানি জীবস্ত চরণ, অথচ দেহের অন্ত অবয়ব নাই। 

অভিনিবেশসহকারে দেখিয়া বুঝিলেন, নয়নের ভ্রম হয় নাই । দ্ামোদূরকে 

তুলসী দিমলন-_তুলসী গিয়৷ পড়িল ত্র চরণযুগলে । গৌরী-ম বাহ্- 

জ্ঞানশুন্ঠ হইয়া ভূতলে পড়িয়! গেলেন । বন্থপত্থী অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহা'র 

সাড়া না পাইয়া দরজা ফীক করিয়া! দেখিলেন তিনি ভূলুষ্ঠিতা৷ ও 

জ্ঞানশৃন্তা। তিন-চার ঘণ্ট1 পরে জ্ঞানলাভ করিয়াও তাহার বাক্যস্কতি 

হইল না_শুধু বোধ হুইতে লাগিল, কে যেন তাহার হৃদয়কে স্থৃতায় 
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বাধিরা টানিতেছে। দিন-রাত্রি এইভাবেই কাটিয়া! গেল। প্রতুষের 
পূর্বেই তিনি বহিদ্বারে আসপিয়! বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলেন । দ্বারী 

জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা যাবেন ?”, গৌরী-মার কিন্তু উত্তর নাই। 
ইতোমধ্যে বন্থু মহাশয় আসিয়। প্রশ্ন করিলেন, “দিদি, দক্ষিণেশ্বরের 

মহাপুরুষের কাছে যাবে?” গৌরী-ম। নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 

রহিলেন। ইহাকেই সম্মতিজ্ঞানে গাড়ি ডাকাইয়! স্বপত্বী ও আব 

ছুই-একজন মহিলাসহ গৌরী-মাকে লইয়! বস্থু মহাশর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 

হইলেন । তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে । আগত ভক্তগণ দেখিলেন, 

দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ স্বকক্ষে বসিয়া আঁপন মনে সুতা জড়াইতেছেন 

আর গাহিতেছেন, 

“শোধ নাচাত গে! মা বলে নীলমণি, 

সে রূপ নুকালি কোথা, করালবদনি শাম! ? 
একবার নাচ গো শ্তাম। 1” ইত্যাদি, 

ভক্তগণের কক্ষ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্ুতা-জড়ানে। শেষ হইল । গৌরী-ম' 
বুঝিলেন, তাহার সেই অবাক্ত বেদনার উৎস কোথায়, আর সবিম্ময়ে 

দেখিলেন--এই তো সেই পূর্বদৃষ্ট সজীব চরণযুগল! শ্রীরামরুষ্ণ যেন কিছুই 
জানেন না! তিনি বলরামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়। গৌরী-মার পরিচয় 

পাইলেন এবৎ অনেকক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গ করিলেন । বিদায়কালে গৌরী-মাকে 

বলিলেন, “আবার এসোঁ, ম11৮ ইহা! ১২৮৯ বঙ্গাব্ধের কথা-গৌরী-মার 

বয়স তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ । 

পরদিবস প্রত্যুষে গঞ্গান্নানাস্তে ছইথানি পরিধেয় বস্ত্র ও বক্ষে 
ধাঁমোদরকে লইয়া! গৌরী-ম পুনর্বার একাকী দক্ষিণেশ্বরে যাত্র। করিলেন । 

ঠাকুর তাহাকে দ্রেখিয়াই বলিলেন, “তোর কথাই ভাবছিবুম ।” 
গৌরী-মাও ভাবে গদ্গঞ্ঘ হইরা নিজজীবনের অনেক কাহিনী ও 

ফামোদরের সিংহাসনে তীহারই পাদপন্দর্শনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 
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“তুমি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, আগে তো৷ তা৷ বুঝতে পারিনি, বাব !” 

উত্তরে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, “তাহলে এত সাধনভজন কি করে 

হ'ত ?”--অবশেষে নহুবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট লইয়া গিয়া 
বলিলেন, “ওগে! ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে-_ এই নাও 
একজন সঙ্গিনী এল।” তদবধি কিছুকাল গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে বাস 

করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতাঠাকুরানীর অবর্তমানে তাহার দক্ষিণেশ্বরে 

থাক! সম্ভব না হওয়ার তিনি কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে ফিরিয়া 

আসেন । দূরে থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনম্পৃহা তাহার মনে মধ্যে মধ্যে 
এতই প্রবল হইত যে, তিনি একদিন আহারান্তে হস্তপ্রক্ষালনাদির 

পুর্বেই শ্রব্ূপ আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়। ঠাকুরকে প্রণাম করিবেন 

এমন সময় মনে পড়িল যে, হাত অপবিত্র লজ্জিত হইয়া হাত ধুইতে 
চলিলেন। 

গৌরী-ম] বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সামিধ্য ও সেবার 

অধিকারী হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুপ্পুত্র প্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন যে, গৌরী-মা অনেক সময় নিজহন্তে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় 

খাগ্সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পরমযতে তাহাকে খাওয়াইতেন এবং নহবতে 

মধুরকণ্ে ঠাকুরকে উচ্চ উচ্চ ভাবের গান এবং কীর্তনা্ি শুনাইয়। সমাধিস্থ 

করিয়া দিতেন। আরও লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর গৌরী-মাকে মহাতপস্থিনী 

ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলিয়া নির্দেশে করিতেন। গোরাঙ্গলীলায় 

আকণ্ঠমগ্রা গৌরী-মার মনে শ্রীরামকুষ্ণাবতারেও তুল্যরূপ মহাভাবে 
মত্ততা ও ভূপতনাদি-নিরীক্ষণের আকাঙ্ষা জাগিত এবং তখনই ঠাকুরের 
দেহাবলম্বনে প্ররূপ লীল! প্রকটিত হইত। ইহাতে গৌরী-মা একদিকে 

যেমন পুললকিতা হইতেন, অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের দৈহ্কি কষ্ট দেখিয়) 

ব্রর্ূপ বাসনাদমনে যত্ববতী হইতেন। গৌরী-মার জননী গিরিবালাও 

কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন । 
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ঠাকুর গৌরী-মাকে কত উচ্চাধিকারিণী মনে করিতেন, তাহার 

প্রমাণস্বরূপে বল যাইতে পারে যে, ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 

চট্টোপাধ্যায় গ্রীষ্টান ভক্ত উইলিয়ম সবহেবকে ঠাকুরের সহিত পরিচিত 

করিয়া দিলে তিনি সাঁহেবকে বলরামগৃহে গৌরী-মার সহিত দেখা করিতে 

বলেন। যথাসময়ে সাক্ষাৎ হইলে সাহেব গৌরী-মাকে “মাদার মেরী 

বলির সন্বোধনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন এবং ভগবানে ভক্তিলাভের জন্য 

আশীবাঁদ প্রার্থনা করেন । ইহারই একসময়ে ঠাকুরের সান্িধ্যের ফলে 

গৌরী-মা! সর্ববিষয়ে উদ্বারদৃষ্টিসম্পন্ন। হইয়াছিলেন । একবার রামনবমীর 
উপবাসদিবসে ঠাকুর জলযোগকালে অর্ধভুক্ত মিষ্টান্ন গৌরী-মাকে দিলে 

তিনি অসম্নানবদনে এ প্রসার গ্রহণ করিলেন । তখনই রামনবমীর কথ! 

স্মরণ হওয়ায় ঠাকুর কহিলেন, “এই রে! আজ যে রামনবমীর উপবাস !” 
গৌরী-মা অমনি উত্তর দ্রিলেন, “তোমার উপরেও কি আবার 

বিধিনিষেধ ?” গৌরী-মা শী ্রীঠাকুরকে পুর্ণ অবতার ও মাতাঠীকুরানীকে 

স্বয়ম ভগবতী বলিয়াই জানিয়াছিলেন। কেহ অন্তর্ূপ বলিলে তিনি 

প্রাণে আঘাঁত পাইতেন। গৌরাঙ্গগতপ্রাণা যে গৌরী-মার চক্ষে 

মহাপ্রভুর নামে অশ্রু ঝরিত, তিনিই এককালে বললেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ ও 

প্রীচৈতন্ত-_এই ছুয়ে অভেদ্।” শ্রোতা যখন আপত্তি করিলেন যে, 

মানুষ ও দেবতা এক হইতে পারেন না, তখন গৌরী-ম1 সঘর্পে ধাড়াইয্। 

কহিলেন, “যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই এবে রামরুষ্*__ইহা। বলিয়! সে স্থান 

পরিত্যাগ করিলেন । ই্রীপ্রীমায়ের প্রতি গৌরী-মার অন্ুরাগের আধিক্য 

দ্বেখিয়। গাকুর একদিন তাহাকে কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, “তুই কাকে 

বেশী ভালবা'সিস ?” গান গাহিয় সুকন্ঠী গৌরী-ম' উত্তর দিলেন__ 
“রাই হতে তুমি বড় নও হে বাকা বংশীধারী ) 

লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুস্দেন বলে, 

তোমার বিপদ হলে পরে বাশীতে বল রাইকিশোরী ।” 



৪৯২ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিক। 

গান শুনিয়া! মাতাঠাকুরানী কুগ্ঠীয় গৌরী-মার হাত চাঁপিস। ধরিলেন, 

ঠাকুরও হার মানিয়। হাসিতে হাসিতে চলিয়। গেলেন । 

কলিকাতার জননীকুলের জন্য ঠাকুরের প্রাণ কাদদিত; তাই তিনি 

গৌরী-মাকে প্রেরণা দিতেন, যাহাতে তিনি মায়েদের নিকট ভগবানের 

কথ বলিয়? তাহাদের ভক্তি উদ্দীপিত করেন । একদিন তাহাকে বলিলেন, 

“ছু মল্লিকের বাড়ির মেয়েরা তোকে দেখতে চেয়েছে_ একদিন যস 

ওখানে 1” অনুযোগ করিয়া গৌরী-মা বলিলেন, “তোমার এ কাও ! 

তুমি লোকের কাছে আমার এত প্রশংসা কর কেন ?” ঠাকুর আর একদিন 

উষাকালে বামহস্তে নহবতের নিকটবর্তী বকুলবৃক্ষের শাখা ধরিয়। দক্ষিণ- 

হস্তে পাত্র হইতে জল ঢালিতে ঢালিতে পুষ্পচয়নরতা গৌরী-মাঁকে 

বলিলেন, “আমি জল ঢালছি, তুই কাদ!| চট্ক11” গৌরী-মী সবিশ্ময়ে 

কহিলেন, “এখানে কা কোথায় যে চট্কাব? সবই যে কাঁকর 1” ঠাকুর 

হাসিয়া বলিলেন, “আমি কি বলনুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের 
মায়েদের বড় দুঃখু--তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে 1” গৌরী-মার 
সাধনপ্রবণ ও নিজনিতাপ্রিয় মন বদিও তখন বলিয়াছিল, “সংসাবী 

লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না_হুইহই আমার ধাতে সয় ন1। 

আমার ' সঙ্গে কতকগুলো মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিযে গিয়ে 

মানুষ গড়ে দিচ্ছি,” তথাপি ঠাকুর হাত নাঁড়িয় বলিয়াছিলেন, “না! গো 

মা, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাঁধনভজন ঢের হয়েছে__ 
এবার এ জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগ, ওদের বড় কষ্ট!” 

গৌরী-মাকে পরে তাহাই করিতে হইয়াছিল; কিন্ত তথনও তিনি শ্ীজন্ত 

প্রস্তুত ছিলেন ন]। 

দক্ষিণেশ্বরের এই দিনগুলি গৌরী-মার জীবনে অতি আনন্দপ্রদ্ঘ ও 

ফলপ্র্থ হইলেও তখনও সাহার মনে তপস্যার প্রবল আকর্ষণ থাকায় এবং 

উদ্য়ান্ত 'একাসনে বসিয়! নয়মাস সাধন! করার সঙ্থল্প প্রবল হওয়ায় তিনি 



গৌরী-মা ৪৯৩ 

বুন্দাবনে চলিক্না গেলেন | এদিকে শ্রীরামরুঞ্জও লীলাসংবরণের উদ্যোগ 

করিতে লাগিলেন । গৌরী-মার উদ্দেশ্তে সংবাদ প্রেরিত হইলেও তাহ! 
বথাকালে তাহার নিকট পৌছিল ন1। «শষ পর্যস্ত গৌরী-মাকে ন1 দেখিয়' 
ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে নাঁ_ 
আমার ভেতরট। যেন বিল্লীতে আচড়াচ্ছে।” পরে শ্রীস্রীমা যখন বুন্দাবনে 

গেলেন, তখন তিনি তপস্তাঁনিরতা গৌরী-মাঁকে খুঁজিয়! বাহির করিলেন 
এবৎ জানাইলেন যে, ঠাকুর প্রীমাকে দর্শন দির! বৈধব্যচিহ ধারণ করিতে 

নিষেধ করিয়াছেন, আর গৌরী-মার নিকট এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি 

শুনিয়। লইতে বলিয়াছেন । বৈষ্ণবশান্ত্রে স্ুপণ্ডিত1 গৌরী-মাও শাস্ত্রীয় 

বচন উদ্ধারপূর্বক কহিলেন, “ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষী । 

তুমি সধবাঁর বেশ পবিত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে ।”২ শ্রীস্রীমায়ের 

বৃন্দাবনত্যাগের কিছুকাল পরে গৌরী-মা৷ হিমালয়ভ্রমণে গমন করেন। 

এইরূপে বুন্দাবন ও হিমালয়ে দশ বৎসর যাঁপনান্তে তিনি কলিকাতায় 

ফিরেন। ইহার পঁর তাহার একবার বিস্চিকা ও একবার জ্বর হয়। 
তখন তাহার ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের পরিবারে থাকিয়। সেবাদিগ্রহণ করায় 

তাহার মনে হইল, হয়তো তিনি মাঁয়ার বন্ধনে পড়িতেছেন। অশুএব 

আরোগ্যান্তে কাহাঁকেও কিছু না বলিয়া অকম্মাৎ ৬রামেশ্বরদর্শনে বহির্গত 

হইলেন । 
দ্বাক্ষিণীত্যের নান। তীর্থপর্শনাস্ত তিনি রামেশ্বর উপস্থিত হ্ইয় 

তাহার সঙ্গে আনীত শঙ্গোত্রীর জলে ৬রামেশ্বরকে স্নান করাইলেন । 

প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ৬বালাজী গোবিন্দকে দর্শন করিলেন এবং পরে 
সী শিল্প 

২ “আন্রীমায়ের কথা”্য় (২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ) কিও দেখিতে পাই যে, এমায়ের নিজের 

মতে ইহ] বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে কামারপুকুরে সংঘটিত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে 

আমর! গৌরী-মার' অনুসরণ করিলাম, যদিও আমাদের বিশ্বাস যে, অন্য বিবর্ণই 

নির্ভরযোগ্য । ই 



8৯৪ জ্রীরামকৃষ্ণভক্তনীলিকা 

দৃক্ষিণদেশের অপরাপর তীর্থ এবং মধ্য ভারতের কয়েকটি তীর্থ দেখিয়! 

কলিকাতায় ফিরিলেন। এইবারে তাহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় 
আরম্ত হইল-_এই সময়ে মাতৃজাতির কল্যাণকামন। তাহার হৃদয়ে ক্রমেই 
প্রবলাকার ধারণ করিতে থাকিল। 

প্রথমে তিনি রামপ্রসাদের সাধনভূমির নিকটে গঙ্গাতীরে আশ্রর গ্রহণ 
করেন। তারপর অনুরাগিবৃন্দের আহ্বানে এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর 

অন্ুমতিক্রমে ১৩০১ বঙ্গাব্দ বারাকপুরে গঙ্গাতীরে শশ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম 

প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এই আঁশ্রমনামীয় পর্ণকুটারে 

একে একে প্রায় পচিশজন কুমারী, সধব এবং বিধব1 আগমনপুর্বক 

গৌরী-মার পদূতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন । অভাব 

সেখানে যথেষ্ট ছিল; কিন্তু এই অসচ্ছলতার মধ্যেও একট1 অপূর্বতৃপ্তি 
ছিল এবং উহ্হাই আশ্রমবাসিনীদ্িগকে আকৃষ্ট করিত। ব্রাহ্গমুহর্তে 
শয্যাত্যাগ, গ্গান্গান, গৃহকর্ম ও পাঠাভ্যাসে দিনগুলি বড়ই মধুময় 
মনে হইত । গৌরী-ম1 একদিকে যেমন শিক্ষা! দিতেন, অন্যদিকে তেমনি 

ছোট ছোট বালিকাদের সহিত ন্লেহমরী মাতার ন্থায় ক্রীড়াও করিতেন । 

কোমল কঠোরের সে এক অপুর্ব সংমিশ্রণ; ভারতের প্রাচীন আদর্শ 

এখানে মুততিলাভ করিতেছে দেখিয়া অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি এই আশাম- 
দশনে আসিতে লাগিলেন । বেলুড় মঠের প্রাচীন সাধুরাও সহানুভূতি 
দেখাইতে লাগিলেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে ১৩০৭ বঙ্গাবে 
কলিকাতায় একটি “মাতৃসভার' অনুষ্ঠান করিয়া গৌরী-ম! হিন্দুনারীর 

আদর্শাদি বিষয়ে বন্তৃতা করেন । এইরূপে ক্রমে বাগ্মিতার জন্যও তিনি 
সুনাম অর্জন করিতে থাকেন। কিন্তু আদর্শপ্রচার, আশ্রমগঠন ইত্যাদি 
কার্ধকে অতি গুরুত্বপুর্ণ মনে করিলেও গোৌরী-মার প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল 
জীবন গঠনের প্রতি ; বিশেষতঃ তিনি বুঝিয়াছিলেন, একাস্তভাবে মাতৃ- 

জাতির সেবার 'আত্মনিয়োগ করিতে পারে এইরূপ একটি সন্ন্যাসিনীসঙ্ৰ 
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গড়িয়া তুলিতে না পারিলে তাহার জীবনের উদ্দেশ্ত সফল হইবে না । 

স্থতবাৎ এই সময় হইতে তিনি শ্রী বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং 

উপযুক্ত আধার পাইলেই তাহাকে সর্বতোভাবে তজ্ঞন্ত প্রস্তুত করিতে 

থাকিলেন। ইহাদের অনেকে তাহার প্রেরণায় মন্দিরের দেবতাকেই 

পতিবপে গ্রহণ করিয়! আকুমার ব্রহ্মচর্য পালনপুর্বক থাকালে সন্গ্যাসিনী 

হইয়াছিল । 

কার্ধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-মা বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাত। 
মহানগরীর সহিত আর? ঘনিষ্ঠতর সংযোগ রাখা আবশ্যক | তদন্থুসাঁরে 

১৩১৮ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে গোয়াবাগান লেনের একটি ভাড়াবাঁড়িতে 

আশ্রমের কার্য আরম্ভ হইল। সেখানে দ্শ-বার জন কুমারী ও বিধব! 
বাস করিতেন এবং প্রায় ৬জন বালিক। নিঠা পড়িতে আনিত । কাজের 

প্রসার ও অন্তান্ত কারণে আশ্রম অতঃপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাটাতে 

স্থানাস্তরিত হয়। কিন্তু এভাবে কার্য দুঢমূল হয় না জানিয়া গৌরী-ম! 
জমির সন্ধান করিতে থাকিলেন এবং অবশেষে ২৬নৎ মহারানী 

হেমন্তকুমারী স্টাটে বর্তমান আশ্রমভূমির কিয়দংশ (চারি কাঠ) ক্রয় 

করিলেন । কিন্তু অর্থাভাবে কয়েক বৎসর গুহনির্ীণ সম্ভব হইল ন1। 

অনস্তর ১৩৩০ বঙ্গাব্ধের জগদ্ধাত্রীপু্জাদ্িবসে গৌরী-ম1 উহার ভিত্তিস্থাপন 
করিলেন এবং পরবৎসর ২৭শে অগ্রহায়ণ দ্বেবতাসহ নবনিম্ষিত গৃহে 
প্রবেশ করিলেন ৷ নূতন বাটিতে আগমনের পর ক্রমে আশ্রমবাসিনীদিগের 
সংখ্য। পঞ্চাশ ও দৈনিক ছাত্রীদের সংখ্যা তিন শত হইল। সহায়- 

সম্পবহীনা সন্যাঁসিনীর পক্ষে এইরূপ সাফলালাভ সহজ ছিল ন1; 

কিন্ত ভগবচ্ছক্তিতে একান্ত বিশ্বাসভরে তিনি বলিতেন; “যিনি কাজে 

নাবিয়েছেন তিনিই চালিয়ে মেবেন। এতে বাঁধাবিদ্ব এলেও আমার 
কোন ছুঃখু নেই, প্রশংসা! পেলেও তাতে আমার নিজের কিছু কেরামতি 
নেই ।* 
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কার্ষের বিস্তারদর্শনে শৌরী-মার মনে হইল যে, দায়িত্ব তাহার একার 
স্কন্ধে রাখা সমীচীন নহে । এইজন্য বিখ্যাত জননেতার্দিগকে লইয়া! একটি 
পরামর্শ-সভা” গঠিত হইল এবং শিক্ষিত মহিলাদিগকে একটি 'মহিলা- 
সমিতির অন্তভূক্ত করা হইল। এতত্বাতীত কয়েকজন মাঁহলাকে 

লইয়ী একটি “কাধনির্বাহক সমিতি এবং ব্রতধারিণী আশ্রমসেবিকাদের 

লই “মাতৃসজ্ব” গঠিত হইল। গ্রতিষ্টাত্রীরূপে গৌরী-ম1 আশ্রমের 
প্রধান-পরিচালিক1 ও মাতৃসজ্ৰের সভানেত্রী হইলেন । 

প্রথম হইতেই তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল, আশ্রমজীবনে যাহাতে 

প্রাচীন হিন্দুনারীর আদর্শ বপপরিগ্রহ করে। এই আশ্রমের শিক্ষা- 
প্রণালীর বিশেষত্ব লক্ষা করিয়। হাঁইকোটের বিচারপতি স্তার মন্মথনাথ 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “পুরুষের এবং নারীর শিক্ষা যে একই 
আদর্শে, একই পথে চলিতে পারে না, বিজাতীয় শিক্ষা যে হিন্দুর 

অন্তঃপুর-বাঁসিনীগণের পক্ষে উপযোগী নহে, তাহ অনেকেই মর্মে অনুভব 

কুরিতে লাগিলেন। এইরূপ শিক্ষা যখন হিন্দুর কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে প্রায় 

সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমনই সময়ে আসিলেন ঠাকুর 

শ্রীরামকৃষ্ণ, আসিলেন গৌরী-ম: | এই তপঃসিদ্ধা দুরদৃষ্টিসম্পন্না নারী 
প্রাচীন ভারতীয় জাতীয় আদর্শের সঙ্গে আধুনিকযুগোপফোগী ।শক্ষার 
সামপ্তস্তবিধান করিয়] তাহার গুরুপত্রীর পবিত্র নামে *.* আশ্রম প্রতিষ্টা 

করিলেন, যাহাতে আদর্শ গৃহিণী ও জননী, আদর্শ সাধিকা ও আচার্ষা 

গড়িয়া উঠিতে পারেন-_ হিন্দুর সমাজকে ন্ুশিক্ষার মধ্য দিয়া কল্যাণের 

পথে পরিচালিত করিতে পারেন ।” 

নিঞ্জের ভিতর অমুত সঞ্চিত থাকিলেই মাত্র উহ! বিতরণ করিতে 

অগ্রসর হওয়া শোভ। পায়, নতুবা! অন্ধকে পরিচালনের জন্য অন্ধের অগ্রসর 

হওয়ার ন্ায় সে প্রচেষ্টা গহুসনে পর্যবসিত হয় । আমর। দেখিয়াছি যে, 

গৌরী-মা সাধনাবলে তাদৃশ কার্ষের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। এইক্প 
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গুরুত্বপুর্ণ কার্ধে ব্যাপূত থাকাকালেও তাহার সে সাধনার বিরাম ছিল 

না__তথনও চলিয়াছিল নিয়মিত জপ-্ধ্যান-পুজা। সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
চরিত্রের মাধূর্য বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইয়া ক্গনগণকে চমত্রকৃত করিতেছিল। 
দ্ামোঘরকে তিনি চেতন দেখত ও চিরজীবনের পতি বলিয়া জানিতেন । 

একদিন তিনি সকল কার্ষসমাপনান্তে দবিপ্রহরে শয়ন করিয়! আছেন, কিন্তু 

কেন যেন স্থির হইতে পারিতেছেন না । অকম্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, 

“ও মা, কত্তার যে ত্বধ খাওয়। অভ্যেস- দুধ খাওয়া! তো আজ হয়নি, 

তাই কত্তার ঘুম আসছে না।” অমনি দ্বামোদ্দরকে ছুধ নিবেদন করিতে 

চলিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “এই ছুধটুকু থেয়ে ঘুম এল 1” 
আর এক রাত্রে গৌরী-মার শরীর তেমন সুস্থ ন। থাকায় রন্ধন হুইল না 

কিছু ফলমিষ্টান্ন দিয়! দামোদরের ভোগ হইল। কিন্তু দ্বিপ্রহর রাত্রে দেখা 

গেল, রন্ধনশালায় আগুন জলিতেছে__-গৌরী-ম1 লুচি ভাজিতেছেন । 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “এক ঘুমের পর কন্তা বললেন, তার ক্ষিদে 

পেয়েছে ঃ তাই এ ব্যবস্থা ।” এক রাত্রে ভোগনিবেদনান্তে গোরী-ম 

গান ধরিলেন, 

“মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয়। 

দেই তুলসী তিল দেহ সমপিন্থু, 
দয়া জানি না ছোড়বি মোয় 0৮ 

ধীরে কপাট খুলিয়া জনৈক আশ্রমবাসিনী দেখিলেন, গোরী-মা 

দামোদরকে বুকে ধরিয়া চোখের জলে তাহাকে নান করাইতেছেন । 

ীপ্ীমা তাই ভক্তদের নিকট বলিতেন, “পাথরের একটা হুড়ি নিয়ে 

গৌরদাসী কি ভাবে জীন্বনটা কাটিয়ে দিলে !” 

এই দামোদ্র-বিগ্রহের প্রীতির সহিত তাহার ছিল জীবরূপী দামোদর- 

গ্রীতি। সে হ্ৃদ্রয়বন্তা তাহাকে আত্মহারা করিত। এক প্রত্যুষে 

গঙ্গালান করিতে গিক্। তিনি দেখিলেন, একটি মেয়ে গঙ্গাস্্রোতে ভানিয় 



৪৯৮ শ্রীরা মকৃষ্ণ ভক্তমালিকা 

চলিরাছে, অথচ তীরের লোকগুলি কিছু না! করিয়া বৃথ। “ছায় হায়+ 
করিতেছে । গৌরী-ম1 গঞ্জিয়া উঠিলেন, “একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে, 
আর মরদগুলে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাষাসা দেখছে 1” বলার সঙ্গে সঙ্গে 

তিনি কোমরে আচল বাঁধিয়া গঙ্গায় নামিয়া পড়িলেন_ হ্বদর়াঁবে গে 
ভূলির! গেলেন যে, তিনি সাঁতার জানেন না। যাহা হউক, অপরের! 

তখন বালিকাঁটিকে উদ্ধার করিলেন। এক রাত্রে গৌরী-মা আশ্রম- 

বাসিনীদিগকে পুরাণের গল্প শুনাইতেছেন, এমন সময়ে অনুরবর্তী এক 
গৃহ হইতে নারীকঞ্ঠের আর্তনাদ উখিত হওয়ায় তিনি একটি যষ্টি হস্তে 

লইয়। সেই নির্যাতিতার উদ্ধারসাধনে চলিলেন। আশ্রমবাসিনীর' 

তাহাকে এইভাবে পরগৃছে যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন 

না। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহার অনুমান সত্য-_একটি 
বধূুকে নিগ্রহ করা হইতেছে । তিনি গৃহের কর্তৃুপক্ষকে আইন- 
আদালতের ভয় দেখাইয়! বহুটিকে উদ্ধার করিলেন। এবং পুলিসের 
স্মহাষ্যে তাহাকে তাহার পিতৃগৃহে রাখির| আসিলেন। পরে শ্বশুর- 

গৃহের লৌকের! গৌরী-মারই মধ্যস্থৃতার ক্ষমা প্রার্থনা করির! বধূকে যখন 
পুনর্বার গৃহে আনিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে সাবধান করিরা 

দিলেন, “পরের মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে এনেছ, তাকেও নিজের মেয়ের 

মতোই আদরযত্ব করবে ।” গক্নাধামে একবার কয়েকজন মহিলা-যাত্রীকে 

গৃহে আবদ্ধ করিয়। পাগ্ডাগণ অর্থ-আদায়ের চেষ্ট। করিতেছে জানিয়া তিনি 

পুলিসের আহাষ্যে কৌশলে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইতরপ্রাণীর 
ছুঃথেও তিনি ব্যথা পাইতেন। একসময়ে কয়েকটা! বাদর একটা 

কুকুরশাবককে কিভাবে এক গৃহের ছাদের উপর আনিম্স যন্ত্রণা দিতে 

থাকে । গৌরী-ম। ছেখিলেম শাবকের মৃত্যু অনিবার্য, অথচ ছাদে উঠিবারু 
সিঁড়ি নাই। অগত্যা? হক্টিহ্ন্তে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এবং 
বাদরগুলার মৃখ্তঙ্জিতে বিচলিত না হইয়া অপর বাড়ির ভাঙ্গা প্রাচীর 



গৌরী-মা ৪৯৯ 

অবলম্বনে কোন প্রকারে সেই ছাদে উপস্থিত হইলেন এবং শাবকটিকে 

আঁচলে বাধিয়। নামাইলেন। আশ্রমের গরু-ঘোড়া প্রভৃতির প্রতি তীহার 

তুল্যরূপ সহানুভূতি ছিল । চাকর উপস্থিত না প্বাকিলে তিনি স্বক্নৎ যথাঁ- 
সময়ে তাহাদিগকে খাছ্চ পৌছাইয়! দিতেন, ঘোড়ার ডলাই-মলাই ঠিক ঠিক 
হইল কিনা অনুসন্ধান করিতেন এবং গাতীকে দেবীন্জানে সেবা করিতেন । 

বেশতৃষায় তাহার কোন আঁড়ম্বর ছিল না--সব বিষয়ে যেন একট 

উদ্দাসীনতা লক্ষিত হইত । যে-কিছু সাজসজ্জা বা ভোগ-রাগের ব্যবস্থা 
হইত, তাহা। শুধু দামোদরের জন্ত | তাস্থার নিজের প্রয়োজন বলিতে 

ছিল যাত্র সাধারণ রকমের চওড়া লালপাড় শাড়ি ও ছুই-গাছি শাখ]। 
ভক্তগণ মূল্যবান বন্ত্রা্দি দিলে তিনি আপত্তি করিতেন, অথবা! একাস্ত 
পীড়াীড়ি করিলে গ্রহণপূর্বক পুঁটুলি বাঁধিয়! ভাগারে ফেলিয়া রাখিতেন। 

আদরের বস্তর সেরূপ গতি দেখিয়। ভক্তগণ ভবিষ্ণতে সাবধান হইতেন । 

্রীপ্রীমাকে তিনি ভগবতীজ্ঞানে পূজা করিতেন এবং নানা উপচারসহ 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! দীর্ঘকাল শ্রীমুখনিঃস্থত বাণী শ্রবণ করিতেন। 

মায়ের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি আদেশ হিসাবে গ্রহণ করিতেন । নিজের 

যেমন তাহাতে দ্েেবীজ্ঞান ছিল, অপরেও যাহাতে এরূপ বোধ করে, 

তদ্বিষয়ে তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। একবার বিধুপুর স্টেশনে দর্শনোতসুক 

পশ্চিম! কুলিত্িগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে শ্রীস্রীম। সাক্ষাৎ জানকীমায়ী, 

এবং ত'হাঁরাঁও সরল বিশ্বাসে 'প্রণামাদি করিয়া বিদাঁয়কালে “জানকীমায়ী 

কী জয় রবে প্র স্থান মুখরিত করিয়াছিল । জয়রামবাটাতে গৌরী-মা 

বহুবার গিয়াছিলেন এবং তিনি মায়ের স্বজনগণের প্রতি বিশেষ স্নেহুসম্পন্ন 

ছিলেন। কেহ দীক্ষাপ্রাথিনী হইলে তিনি তাহাকে মায়ের নিকট 
পৌছাইয়! দিতেন। খ্্রীশ্রীমাও তাহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন এবং 

বলিতেন, গৌরঘাঁীর আশ্রমের সলতেটি পর্যস্ত ষে উসকে দেবে, 
তাঁর কেন? বৈকুষ্ঠ।” 



৫০০ শ্রীরামকৃষ্₹ভক্তমালিকা 

গৌরী-মার কার্যক্ষমতার নিদর্শনস্ব্ূপে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই 

বোধ হয় যথেষ্ট হইবে । একদিন সারদেশ্বরী আশ্রমের জন্ত অর্থসংগ্রহের 
উদ্দেশ্টে বাহির হইবার পূর্বে স্তার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ 

বস্থর বাড়িতে আসিলে কথাপ্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, “মাতাজী 

মেয়েমান্ুষ হয়ে বা করলেন, তা সত্যি আশ্র্য। তিনি প্রথম যখন 

আমাকে জমি কেনার কথ! বলেন, আমি তো! বিশ্বাসই করতে পারিনি 

যে, আশ্রম শ্ষটায় এত বড় হবে ।” ফথাটিতে আরও জোর দরিয়া 

মন্মথনাথ বলিলেন, “মেয়েমান্ুষ কি বলছেন, 'মশায়, কট। পুরুষ-মান্ুষ 

একা অযন কাজ করতে পেরেছে ?” মনে রাখিতে হইবে যে, সেপ্রকাব 

কর্মদক্ষতা যখন বঙ্গসমাজকে অবাক করিতেছে, তখন বঙ্গ নারীগণ 

পপুরমহিলা?, “অস্তঃপুরচারিণী+, 'অবলা?, ইত্যাদি শব্দেই উল্লিখিত হইতেন। 
অতঃপর শেষের কথা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-মার স্বাক্ক্য 

খারাপ হইতেছিল এবং ,হূর্বলত' বৃদ্ধি পাইতেছিল' চিকিৎসকগণ 

গরামর্শ দিলেন যে, তাহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত। কিন্ত 

গিরিডি প্রভৃতি স্থানে যাইতে তিনি পরাজ্মুখ ছিলেন ; বলিতেন, “এ বুড়ে! 
বয়সে তীর্থস্থান ছাড়া কোন গঙ্গাহীন দেশে আমি যাব না|” তাই 

তাহাকে বৈদ্বানাথ ও নবদ্বীপে লইয়া যাওয়া হয়। পরে কলিকাতার 

ফিরিয়া তিনি দুর্বলতাবশতঃ ক্রমে স্বকক্ষত্যাগে অক্ষম হইয়! পড়িতে 

থাকিলেন। এ অবস্থায়ও ডাক্তারী ওষধ তিনি সেবন করিতেন না, 

কবিরাজী ওষধ কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন । তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই 

যে, শেষ পর্যস্ত বার্ধকাজনিত ক্রমবর্ধমান তুর্বলত1 ছাড়! তাহার আর 

কোনও উল্লেখযোগ্য গীড়া ছিল না। দীক্ষিত ভক্তদিগের প্রতি কৃপা 

তখনও তাহার মাতৃহদয় কীদিয়া উঠিত। পুরুষভক্তগণ উপরে যাইয়। 
দর্শন করিতে পারেন না বলিম্না তিনি কখন কখন নিষেধ ন। মানিয়া 

অপরের সাহায্যে নিয়ে আসিয়া তাহাদিগকে দর্শন দিতেন । 



গৌরী-ম। ৫০১ 

জীবনের শেষ কয়দিন যেন ভাবরাজ্যে সর্বদা! দামোদরের সহিতই 

তাহার সময় অতিবাহিত হইত- কখন কথ। বলিতেছেন, কখন ফুল 

ছুড়িতেছেন, কথন ভাবাবেশে মুখে দিব্যস্ত্রী ফুটিয়া উঠিতেছে । ১৩৪৪ 
বঙ্গাঝের € ১৯৩৮ শ্রীঃ) ১৬ই ফাল্গুন শিব-চতুর্দশীর দিনে তিনি 

জানাইলেন, “ঠাকুর সুতো! টানছেন ।” একবার সেই টানে গৌরী-ম। 

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইস্সাছিলেন, এই বারের টান যে নিতাামিলনেরই 

পৃর্বীভাস, তাহ কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। অপরাহ্রে তান 

বলিলেন, “আমায় ভাল ক'রে সাজিয়ে দে।” সাজানো হইলে বলিলেন, 

“কি সুন্দর সেজেছি, গ্ভাখ! আমার রথ আসছে। শেষরাত্রে 

দ্বামোর্দরকে আনাইয় সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিলেন এব কিয়ুৎক্ষণ বুকে 
চাঁপিয়া! রাখিলেন । পরে শুভ ব্রাঙ্গমুহূর্তে দামোদরের ভার অপরের উপর 

অর্পণ করিয়া গৌরী-মা দায়মুক্ত হইলেন। পরের দিন মঙ্গলবার 
ভালভাবেই কাটিয়া গেল; আশ্রমবাসিনীরা যেন কতকট1 -আশ্বন্ত 
হইলেন । কিন্তু রাত্রিসমাগমে মন্দিরের ভোগরাগাদি সম্পন্ন হওয়ার 

পর আশ্রমবাঁসিনীগণের মনে বখন শাস্তি নামিয়। আসিয়াছে, তখন রাত্রি 

আটট। পনর মিনিটের সময় গৌরী-ম]1 চিরশাস্তিতে নিম হইলেন । 



নক্মী-দিদি 
ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, “যে সকল মহিল1 এই সময়ে প্রায় 

সবদ। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বাড়িতে বাস করিতেন, তাদের মধ্যে গোপালের 

মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষমী-দির্দি ও অপর কয়েকজনের নাম 

উল্লেখযোগ্য । ইহারা সকলেই বিধবা তন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্কা 

বাল-বিধবা। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে ৬কালীবাঁটাতে ছিলেন, তখন 
ইহারা সকলেই শিষ্যারূপে গৃহীত হন 7 লক্্মী-দিদি তাহার ভ্রাতুদ্পুত্রী 

এবং তখনও তিনি অপেক্ষাকৃত অন্নবয়স্কা | ধর্মশিক্ষা! ও দ্বীক্ষালাভের জন্য 

অনেকে তাহার শরণ গ্রহণ করে এবং সঙ্গিনী হিসাবে তিনি অশেষ 

গুণসম্পন্ন। ও আনন্দপ্রদ্ধায়িনী । তিনি বখন পালাগান বা যাত্রা-পুস্তক 

হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিয়া যান, কখন. বা পৌরাণিক 
মুকাভিনয়ে এক! বিভিন্ন অভিনেতার ভূমিক1 গ্রহণ করিয়া নীরব 
কক্ষে মহ আনন্দলহরী তুলেন। তিনি কখন কালী সাজেন, কখন 

সরস্বতী, কখন জগদ্ধাত্রী, আবার কখন বা কদগ্তলবাসী শ্রীকৃষ্ণ ; 

অথচ অভিনয়োপযোগী প্রায় কোন পোশাক ব্যতীত্তই তিনি 
যথোচিত বাস্তবতার অবতারণ করেন” (৭10৩ 19567 51957 

70, ৮,191 )। 

এইরূপ একটি মহিলা-সংসদে নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । 

সেদিন গোলাপ-মা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বাড়ি হইতে নাঁনারূপ 
পিতলের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি আনিয়৷ লক্ষ্মী-দিদিকে সাজাইয্স' দিলে তিনি 
বৃন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হুইয়! পালা গান আরম্ভ করিলেন । তাহার 
রূপ ও অঙ্গপ্রতাঙ্গ ছিল দেবীসদৃশ, স্বর অতি মিষ্ট, স্মরণ-শক্তি অদ্ভুত 
এবং সর্বোপরি হুবহু অপরের নকল করার ক্ষমতা । এইভাবে তিনি 



ল্মমী-দিদি ৫০৩ 

ছই-তিন ঘন্ট1 গাহি! শ্রোত্রীবুন্দকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। সেদিনও 

শ্ীশ্রীম! ও আর সকলে প্র ভাবেই সেই আসরে বপিরা রহিলেন। পরে 
নিবেদিতার অভিপ্রায়ান্সারে লক্ষমী-দিদি রামগ্রসাঁদের গান গাহিলেন। 

সর্বশেষে নিবেদিতা সিংহ সাজিয়! লক্ষ্মী-দিদিকে জগদ্ধাত্রীরূপে স্বীয় পৃষ্টে 

বসাইলেন এবং তজন গন সহকারে চতুষ্পদে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন । সকলে হাসিয়া কুটপাট ! 

আরও পুবের কথা--সেবার কামারপুকুরে লাহাধাবুদের বাড়ির 
ছাদে সিড়ির দরজা বন্ধ করিয়! দিয়! মহিলাসংসদ বসিরাছে এবং 

লক্মী-দিদির কীর্তন চলিতেছে । গৃহের পুরুষগণ ডাকাডাকি করিয়াও 

অন্যমনস্ক! পুরস্ত্রীদেব প্রত্যুত্তর ন| পাইয়! বাহির হইতে দ্বারে শিকল ও 

তাল। দিয়! চলিয়৷ গেলেন। অবশেষে কীর্তন সমাপ্ত হইলে মহিলার] 

যখন নিজেদেব অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন নিরুপায় হইয়া একে একে 

নীচের ছাইয়ের গাদায় লাফাইয়। পড়িয়। স্ব স্ব গৃহে চলিয়। গেলেন। 

পরে পুরুষর৷ আঁসিয়! দেখেন, তাহারা সর্বধ। অরুতকার্য হইয়াছেন । 

ভাবময়ী লক্গমী-দিদি আবার বলরামের আবেশে বিভোর হয়! 

মালরকোচা বাধিয়া উদ্দাম অথচ মধুর হৃতয করিতেন ! ইহার দৃষ্টাস্তস্বর্ূপে 
আমরা,যে সময়ের ঘটনাটির উল্লেখ করিতেছি, সে সময়ে লক্ী-দিদি 
গুরুপদে অধিষ্ঠিত ও দৃক্ষিণেশ্বরের মুন্ময় কুটিরে থাকেন । সকালে বিপিন 

নামধেয় জনৈক অনুরক্ত শিষ্য তাহার গলায় মল্লিকার মাল। পরাইয়া 
দিলেন, ফল মিষ্টান্ন আহার করাইলেন এব পাদপন্ে পুম্পাঞ্জলি দিয়া 
পূজা করিলেন । অমনি বলরামের ভাবে আবিষ্টা লক্মী-দিদি বক্ষে 

একখানি লাল গামছ' ফেলিয়া! এবং কেশদাম বক্ষের উভয় পার্থ 

আনুলায়িত করিয়া গান ধরিলেন ও স্গ সঙ্গে এমন লম্ফ বন্ষ আর্ত 

করিলেন যে, সেই অপুর্ব নৃত্যঘর্শনার্থে পল্লীর স্ত্রী-পুরুষে গৃহ পূর্ণ হইয়া 
গেল । বস্ততঃ কীর্তনাঁদিতে বাল্যকাল হুইতেই স্ীহার একটা প্রকৃতিগত 



৫০৪ প্রীরামকৃষ্*ভক্তমালিক। 

ঝোক ছিল। তাই একবার আপসোস করিয়া তিনি শিষ্যদিগকে 

বলির়াছিলেন, “মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, কি করি? বেটাছেলে হ'লে 

দেখাতাম-_কীর্ভন কি রকম!” এইরূপ ভাববিলাস কিন্তু ভক্তমহলে 
কিংবা বিশেষ বিশেষ গৃহেই হইত। লক্ষমী-দিদ্ি ভক্তদের নিকট 
নিঃসঙ্কৌোচ হইলেও সাধারণের নিকট নিলজ্জ ছিলেন ন1। 

দেবদেবীর দর্শন ও ভাবসমাধি লক্ষ্মী-দিদির প্রায়ই হইত। কথনও 

জগম্নাথমন্দিরে যাইয়! দ্বেখিতেন জগন্নাথের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ; 

আর স্তাহার অনুভূতি হইত যে, ঠাকুর ও জগন্নাথ অভিন্ন। কোন দিন 

তিনি ভাবে বৈকুষ্ঠে ব' শ্রীরামকৃষ্জচলোকে উপনীত হইতেন, আবার 

কোন দিন বা! ুস্ষ্ষশরীরে ঠাকুর, শ্রীমা ও শিবছুর্গার সহিত মিলিত 

হইতেন। কোন দ্বিন শিবভাবে উপবিষ্ট হইয়া শিব্যাদের পুজ' 
গ্রহণ করিতেন, কোন দিন বা অর্ধবাহাদশায় ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন । 

একবার পুরীতে স্বর্ণদ্বারে একাকী সমুদ্রন্নানে যাইয়া তিমি বাহির-টানে 

চক্রতীর্থ পর্যস্ত ভাসিয়! যাঁন। তখন অকন্মাৎ গোপবেশী এক হিন্দুস্থানী 

যুবক তাহাকে উদ্ধীর করিয়! অদৃপ্ত হইয়া! যায়। কয়েক ঘন্ট। পরে 
পদ্রব্রজে গৃহে ফিরিয়৷ তিনি যখন ৬জগন্নাথদর্শনে গেলেন, তখন দেখেন 

যে, বলরামের স্থলে সেই গোপবাঁলক দীড়াইয়। মৃছ্মন্দ হাসিতেছে । 

দক্ষিণেশ্বরে লক্ষমী-দিদি যখন শ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন, তখন ঠাকুর 

একদিন তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন, “তোর কোন্ ঠাকুর ভাল লাগে?” 

দিদি বলিলেন, “রাধাকৃষ্জ।” ঠাকুর & বীজ ও নাম তীহার জিহ্বায় 

লিখিয়! মুখে উহ! উচ্চারণ করিলেন ; লক্ষমী-দিদ্ির রাঁধাশ্ঠাম-মন্ত্রে দীক্ষা 
হইয়া গেল।৯ ইহার পুর্বে উত্তরদেশীয় সন্থ্যাসী স্বামী পুর্ণানন্দের নিকট 
জ্রীমা ও লক্মী-দিদির শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। সে কথা শ্রীমা- 
মা গস শসা সদ 

১ মস্তোচ্চারণপূর্বক দীক্ষার্রদান ঠাকুরের জীবনে অবিদিতপ্রায় হইলেও আমরা 

এখানে 'জীঞীলঙ্লীমণি দেবী? গ্রচ্থের (৫৮ পৃঃ) অনুসরণ করিলাম । 



লম্ষমী-দিদি ৫০৫ 

পরে ঠাকুরকে জানাইলে তিনি বলিলেন, “তাহা হোক, লক্ীকে আমি 

ঠিকই দিয়েছি।” গোঘাটের যে গোস্বামিবংশে লক্ষী-দিদির বিবাহ 

হইয়াছিল, তীহারাও বৈষ্ণব ছিলেন ; তই কামারপুকুরে দিদিকে কেহ 
কেহ গোসাই-মা বলিয়া ডাকিত। কামারপুকুরেও তখন বৈষ্ুবদের 

বিশেষ প্রভাব ছিল । লক্ষী-দিদিকে তাহারা শ্রদ্ধ। করিতেন এবং তাহার 

গৃহে আসিয়৷ কীর্তনাদি শুনিতেন। এই-সব সাধন, অনুভূতি ও সমাধি 
প্রভৃতি মিলিয়! লক্ষমী-দিদির জীবনকে এমন এক বৈশিষ্ট্য প্রদান 

করিয়াছিল, যাহ! সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। 'ীপ্রীলক্ীমণি দেবী: 
গ্রন্থের প্রণেতা ও লক্ষমী-দিদির আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাই 

লিখিয়াছেন, “মার ( লক্ষ্মী-দিদির ) রাধারুফ-ভজন-পুজন দেখিয়া কেহ 
কেহ ভাবেন যে, তিনি হয়তে। এই রামকৃষ্ণ-রাঁজ্যের অন্ততূক্ত নহেন ) 

কিন্ত দুঃখের কথা» তাহার] ভুলিয়া বান যে, ঠাকুর সর্বদেবময় এবং তিনিই 

মাঁকে ষথার্থ বৈষ্ঞবরূপে নিজ হাতে গড়িয়াছিলেন |” (২৪১ প$) 

লক্মী-দিদির উপদেশাবলী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসম্পদে পূর্ণ থাকিত এবং 

তিনি সর্বদা তাহার নামোল্লেখ করিতেন । অবশ্য তিনি প্রথমাবধিই 

শ্রীরামকুষ্ণকে অবতাররূপে গ্রহণ করেন নাই। তাই পুরীতে-লক্ষ্ীনিকেতনে 

একবার শীরামকঙ্চ-ম্মরণে যখন তাহার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল, তখন 

পদ প্রান্তে উপবিষ্ট জনৈক শিষ্য তাহার সহিত ঠাকুরের তুলন। করিতে 
থাকিলে দিদি ভৎ"সনামিশ্রিত অন্থুশোচনার সরে বলিয়াছিলেন, “কিসে 
আর কিসে? তখন যদ্দি এত জানতে পারতুম 1” পরে কিন্তু তিনি 

ঠাকুরকে অবতার বলিয়াই জানিম্বাছিলেন এবং স্বয়ং রাঁধারুঞ্চের 
উপাসিক1 হইলেও ঠাকুরের উদারভাব অবলম্বনে বহু "প্রার্থীকে অন্ঠান্ত 

মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন | কামারপুরুষি, কলিকাত ও পুরীতে তাহার 

শিষ্য-শ্িক্যাসংখ্যা বিদ্বিধিক একশত হইয়াছিল। ইহারা পকলেই 
প্রীরামরুষ্জের ভাবে ভাবিত ছিলেন । লক্ষী-দিদি প্রায়ই কীকুড়গাঁছি 



৫০৬ প্রীরা মকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' 

যোগোগ্ভানে যাইতেন অথবা বেলুড় মঠ প্রভৃতিতে যাইয়া ঠাকুরের 
ত্যাগী সন্তানদের সহিত শ্রীরামকষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন এবং তীাহারাঁও, 

তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অল্পবয়স্ক সাধুরাও তাহার নিকট 

যাইয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিতেন । তবে ইহাঁও ঠিক যে স্বামীজীর 

প্রবতিত সেবা ও লক্ষমী-দিদ্ির অন্ুস্থত বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে একটা! 

পার্থক্য ছিল, যাহা দিদি নিজেও জানিতেন। 

এই দৈবসম্পদসম্পন্না, কামারপুকুরের চট্রোপাধ্যায়কুলসম্ভব। লক্ষমীমণি 

ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের কন্যা । রামলাল তাহার 

অগ্রজ ও শিবরাম তাহার অনুজ সহোদর । শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই 

সম্পর্কবশতঃ ঠাকুরের সন্তানবৃন্দের নিকট তিনি ছিলেন লক্ষমী-দিদি ) 

এইভাবে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘবের সকলেরই দ্িদ্দি। ১২৭০ সালের ১ল! 

ফান্তন ( ১৮৬৪ খ্রীঃ, ফেব্রুয়ারি ) বুধবার সরস্বতী-পুজার দিন বেলা 
বারটার সময় লক্ষমী-দিদ্ি পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন । বাল্যকাল হইতেই তিনি 
গৃহদেবতা ৬শীতল৷ ও রঘুবীরের পৃজান্বিতে আনন্দ পাইতেন। নীরব 
থাকাই ছিল তাহার স্বভাব । এমন কি, বাড়ির লোক তির অপরের সহিত, 

তিনি কথা বলিতেন না1। গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন 

করিয়াছিলেন । পরে দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিদেশে শরৎ 

ভাগারী.নামক একটি একাদশবর্ধ বয়স্ক বালক তাহাকে দ্বিতীয় ভাগ অবধি 

পড়াইয় দিয়াছিল। লক্ষ্মী-দিদির বাল্যকালেই পিত' রামেশ্বর দেহত্যাগ 

করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্থির করিয়া যান যে, গোঘাটের উত্তরপাড়ায়, 
রামলালের এব, দক্ষিণপাড়ায় লক্ষ্মীর বিবাহ হইবে। তদনুসারে পিতার 

মৃত্যুর স্বল্প পরেই একাদশ বৎসর বয়সে লক্মীর বিবাহ হইয়া গেল। এই 
সংবাদ দক্ষিণেশ্বরে রামল্রালের মুশ্থখ শ্রবণান্তে ভাবসমাধিতে মগ্র শ্রীরামরু্জ 

বলিয়াছিলেন, “সে বিধব। হবে ।” পার্ষোপবিষ্ট হৃদয় ইহাতে আপত্তি 

করিলে ঠাকুর কহিলেন, “ম] বলালেন, কি করব? ...লক্গী মা লীতলার 
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অংশ। ঈসে তারী রোখা দেবী--আর যার লঙ্গে বিয়ে হ'ল সে সামান্য 
জীব। সামান্ত জীবের ভোগে লক্ষ্মী আসতে পারে না। **'সে তো 

বিধবা হবেই ।” ইহার পূর্বেও কামারপুকুরে তিনি একদিন বলিয়াছিলরেন, 
“লক্ষ্মী যর্দি বিধবা হয় তে। ভাল হয় । তাহলে বাড়ির দেবতাদের সেবা 

করতে পারবে ।” বিবাহের ছুই-এক মাস পরেই লক্ষ্মীমণির স্বামী শ্রীধুক্ত 

ধনরুঞ্চ ঘটক একবার একদিনের জন্ত কামারপুকুরে আসেন এবং তথ। 

হইতে কর্মের সন্ধানে নির্গত হন। তারপর তিনি আর গৃহে ফিরেন নাই। 

দ্বাদশ বংসর অপেক্ষান্তেও খন কোন সংবাদ আসিল ন৷ তথন শ্বশুরগৃহের 

আহ্বানে লক্মীমণি তথায় গমনপূুর্বক কুশপুত্তলিকাদাহ ও শ্রাদ্ধা্দি করিয়া 

আসিলেন। তাহাকে স্বামীর সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বলা হুয়। কিন্তু 

তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। শ্বশুরগৃছেও তাহার বাস কর হয় নাই; 

কারণ উচ্থীতে ঠাকুরের অমত ছিল । ঠাকুরের দেছাবসানে একবার মাত্র 

তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। 

লঙ্মী-দিপির প্রথম জীবন কষ্টের সংস'রে ব্যয়িত হইয়াছিল । তাহার 

বয়স যখন খুব অন্ন তখন শ্রীরামক্কষ্ণের কামারপুকুরে অবস্থানকালে একদিন 

গৃহে অন্ন না থাকায় লক্ষমী-দিদ্ির মাত কন্ঠার খুঁটে আট আনা পয়সা 

বাধিয়া দিয়! তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে মুকুন্দপুরে অন্নসংগ্রহ 

করিতে পাঠাইয়াছিলেন। লক্ষ্মী রিক্হন্তে ফিরিবার কালে ঠাকুরের 

দৃষ্টিতে পড়িয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে সজলনয়নে সবই 
বলিয়া! ফেলিলেন। অবস্থা বুঝিয়া ঠাকুর তখনই গঙ্গাবিষ্ণুর সাহায্যে 
কামারপুকুরে ডোমপাড়ায় এক বিঘা! ও হৃদয়ের সাহাযষো শিওড়ে 

চৌদ্দ বিঘা জমি ক্রয় করাইলেন। শ্শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের পরলোকগমনাস্তে 

(১২৮০ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ ) পরিবারের অধিকতর দুরবস্থা হইলে 

লাহাবাবুদের স্বনামধন্তা। কন্যা! প্রসঙ্গময়ী পরামর্শ দিয়াছিলেন, যাহাতে 
বাবুদের দৈনিক অতিথিসেবার সময়ে রামলাল থাল! লইয়া! উপস্থিত 
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খাকেন এবং প্রসাদ্বণ্টনকালে থালাগুলি আগাইয়! দেন।* অধিকন্তু 
চট্টোপাধ্যায়বংশের গৃহদেবতার সেবার জন্তও লাহাবাবুর] সিধা পাঠাইতেন। 
এইভাবেই সেই দুদিনে চট্টোপাধ্যায়-পরিবার প্রতিপালিত হইয়াছিল । 

১৮৭২ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্ষস্ত লক্মী-দিদ্ি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে 

থাকিতেন। তথন শ্রীমা ও দিদিকে ঠাকুর রহম্পূর্বক শুক-সারী বলিয়! 
উল্লেখ করিতেন; কারণ তাহার পিঞ্জরপ্রায় নহবতে বাস করিতেন। 

এই সময় ঠাকুরের নিকট দিদির শিক্ষা্দীক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল। 

ঠাকুরের সেবার জন্ত শ্রীমায়ের শ্তামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে থাক৷ 

কালে লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই তাহার সঙ্গে ছিলেন। তিরোভাবের প্রাকৃক্ষণে 

ঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, “লক্ষমীকে একটু নজরে রেখো । সে 

ক”রে খাবে_ তোমাদের উপর ভার হবে না।” অতঃপর বৃন্দাবন ও 

পুরী গমনকাঁলে শ্রীমা দিদিকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরে 
শ্রীমার কোন নিদিষ্ট বাসস্থান ছিল না; সন্ভবস্থলে লক্ষমী:দিদি তাহার 
সহিত থাকিতেন, অথবা কামারপুকুরে বাস করিতেন । শ্রীযুক্ত রামলালের 

স্্রীবিয়োগ হইলে তিনি ভগিনীকে দক্ষিণেশ্বরস্থ নিজকুটিরে আনিয়। 

রাখেন | এই গৃহে দিদির প্রায় দশ বৎসর অতীত হয়। এই স্থানে 

তিনি তবীক্ষাদি দ্বারা শিষ্যমগুলী গড়িতে থাকেন এবং ক্রমে শিব্যগণ 

তাহার জন্য ইষ্টকনিমিত দ্বিতল গৃহ প্রস্তত করিয়া দেন। এই গৃহে আরও 
দ্বশ বৎসর বাসের পর তিনি পুরীধামে চলিয়া যান । 

দৃক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর লক্ষ্মী-দিদিকে খুব সাধন-ভ্জনের উপদেশ দিতেন । 

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই তিনি ঝাউতলায় যাইবার পথে লক্ষী-দিদি ও 

শ্রীমাকে শধ্যাত্যাগের জন্ত আহ্বান জানাইতেন ; তাহারা উঠেন নাই 

বুঝিতে পারিলে দ্বারে ্ল ঢালির! দিতেন । উহাতে বিছান। তিজিয়. 

যাইবার ভয়ে ত্বাহার। ত্বগান্বিত। হুইয়। শষযাত্যাগ করিতেন ; কোন দিন 

বা একটু ভিজিয়াও যাইত । তাঁহার! নহবতের ঝ'পে অঙ্থুলিপ্রমাণ ছিদ্রের 
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মধ্য দিয়! শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাস সন্দর্শন করিতেন | ঠাকুর লক্ষ্মীমণিকে 

একদিন বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর-দেবতাকে যদ্দি মনে না পড়ে তো৷ আমায় 

ভাববি-__তা৷ হলেই হবে ।” লক্ষ্মী-দ্রির্দি ঠাকুরকে গুরু বলিয়া জানিতেন 

এবং গুরু ও ইঞ্টে অভিন্ন বুদ্ধি রাখিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, 

ঠাঁকুর অবতারী”। মা শীতলা একদিন স্বপ্রযোগে ঠাকুরকে বলিয়া ছিলেন, 

“আমি একরপে ঘটে, আররূপে তোমাদের লক্ষমীতে। লক্ষ্মীকে 

খাওয়ালেই আমাকে খাঁওয়ানে। হবে|» কাশীপুবে তিনি লক্ষ্মী-দ্িদ্দিকে 

ছুইবার শীতলা-জ্ঞানে পুজা করিয়াছিলেন । গিরিশচন্ত্রকে তিনি একবার 
বলিয়াছিলেন, “লক্ষমীকে মিষ্টিটিষ্টি একদিন খাইও_-তাহলে মা শীতলাকে 

ভোগ দেওয়া হবে। তারই অংশ!” একবার ঠাকুরের সাধ হইয়াছিল 
যে, লক্ষ্মীকে বালা ও হার পরাইবেন ; কিন্ত তিনি উহ। পূর্ণ করিয়া 

যাইতে পারেন নাই। ভক্তগণ পরে উহ1 জানিতে পারির! এগুলি 
গড়াইয়! দিয়াছিলেন ; কিন্ত তাগে সুপ্রতিষ্ঠিত দিবি একদিন মাত্র 

পরিয়া বাল-জোড়া অপরকে দিয়াছিলেন এবং হারও কিছুদিন পরেই 

স্বগলচ্যুত করিয়াছিলেন । সংসারে আজন্ম বিতৃষ্ণাবশতঃ তিনি একবার 

পুনর্জন্মবিষয়ে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “আমায় তামাক-কাট? করলেও 

আর আসছি নী।” ঠাকুর ইহার উত্তরে স্বীয় লীলার কথ স্মরণ 

করাইয়া বলিরাছিলেন, ণ্যাবি কোথার ? কলমির দল-_-টানলেই 

আসতে হবে ।” দবক্ষিণেশ্বরে বাসকালে লক্ষী-দির্দি বিদ্যাপতি ও 

চণ্তীদাসের পদাবলী পাঠ করিতেন এবং গান গাহিয়া শ্রামাকে শুনাইতেন। 

কাশীপুরে অবস্থানের সময় ঠাকুর একবার তাহাকে ও মাস্টার মহাশয়ের 

সহধমিণীকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন । 

প্রীরামকুষ্ণের তিরোধানের পর লক্ষ্মী-দিদ্বি অনেক তীর্ঘে গিয়াছিলেন। 

প্রীমায়ের সহিত তাহার বৃন্দাবন ও পুরীধামে গমনের কথ পূর্বেই বল! 

হইয়াছে । ইহার পরেও তিনি কয়েকবার বুন্দাবনে গিয়াছিলেন । তাহার 
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অপেক্ষা! অধিকবয়স্ক এক ভক্ত ও কামারপুকুরে কুক্সিণী নামী জনৈকা 
শিষ্যার সহিত তিনি যেবারে বুন্দাবনে যান, সেবারে ভক্তটি লু লাগায় 

বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন। চিতাগ্নি নির্বাপিত হইবার পূর্বেই দিদি 
রাক্সণীকে আবাসস্থল-সংস্কারের জন্য পাঠাইয়া দ্রিলেন। রুক্িণী এই 

অবকাশে বাক্স ভাঙ্গিয়া ুইশত টাকা! লইয়! পলায়ন করিল। দিদি গৃহে 

ফিরিয়! দেখিলেন যে, কয়েক আন পয়স] ব্যতীত তিনি অকম্মাৎ সম্পূর্ণ 

সম্বলহীন। পূর্বে এক ব্রজবাসী তাহার দানে পুষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্ত 
তিনি এখন দিদিকে মাথা গুজিবার্ স্থান দিতেও সম্মত হইলেন ন1। 
নিরুপায় দিদি সাহায্যের জন্য দেশে পত্র লিখিয়। দিন কয়েক বাঁসী রুটি 

অন্নমূল্যে কিনিয়! তদ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন । ছয্ব-সাত দিন 

পরে এক শিষ্য কামারপুকুর হইতে আসিয়া তাহাকে দেশে লইয়া! গেল। 
এদিকে রুল্সিণী শীঘ্রই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়৷ দিদির নিকট অপরাধ 
স্বীকার করিল এবং জানাইল যে, অর্থ প্রত্যর্পণ করা অসম্ভব ; কারণ সে 

উহ তাহার ভাইদের দিয়াছে । সে লক্ষ্মী-দিদির নিকট ক্ষম। ও প্রসাদ 

চাহিল; তিনিও অশ্রানবদনে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন । 

পুরীধামেও তিনি কয়েকবার গিয়াছিলেন ; এতদ্ব্যতীত গন্না, কাশী, 

গঙ্গাসাগর প্রভৃতিও তিনি দর্শন করিয়াছিলেন ৷ পুরীধামের প্রতি তাহার 

একটা স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। ভক্তগণ সেখানে তাঁহার জন্য একখানি 

ইষ্টকময় গৃহ নির্মাণপুর্বক এক প্রস্তরফলকে উহার নাম লিখিয়! দিয়াছিলেন 
লঙ্মীনিকেতন' এবং শ্রী ফলকের শিরোদেশে অঙ্কিত ছিল “জয় প্রভূ 

রামরুষ্ণ” | দক্ষিণেশ্বর হইতে সদলবলে পুরীধামে যাইয়। লক্ষমী-দিদি ১৩৩০ 
বঙ্গাকের ৪ঠ৷ ফাল্তন এ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন 
প্রধানতঃ সেখানেই যাপনাস্তে ৯৩৩২ সালের ১২ই ফাল্গুন ( ইং ১৯২৬-এর 
২৪শে ফেব্রুয়ারি ) বুধবার এ গৃহে মহাসমাধিতে লীন হইয়াছিলেন। 

লক্মী-দিধিক ' গঙ্গাভক্কি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ফোতলার ছাদ হইতে 
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গঙ্গার্শন করিবার আশায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতল গৃহ নির্াণপুর্বক 

উপরে ঠাকুরঘর করিতে বলিয়াছিলেন | উন ব্যয়সাধ্য বলিয়া! তিনি 

যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ না হওয়া পর্যস্ত স্বপ্পায়তন মৃত্তিকাগৃহেই দীর্থকাল 

কাটাইয়াছিলেন । শেষবারে এঁ গৃহ ছাড়িয়া পুরীধামে গমনকালে 

মী-নভবতারিণী ও গঙ্গাকে বলিয়৷ গিয়াছিলেন, যেন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে 

হার দেহত্যাগ হয়। পুরীতে সময় আসন্ন জানিয়। তিনি দৃক্ষিণেশ্বরে 

ফিরিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু নান। কারণে সে বাঞ্ছ পুণ হয় নাই। 

লশ্মী-দিদ্রির দৈনন্দিন জীবন একটান। সাধনায় পৃণ ছিল। 
পুরীতে লক্মীনিকেতনে বাসকালে তিনি প্রতাহ তোর তিনটায় উঠিয়া 

শৌচাদি-সমাপনাস্তে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শিবছুর্গী, মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্চের 

স্মরণপুর্বক দ্বীর্ঘকাল জপ করিতেন। পরে সামান্ত প্রসাদ গ্রহণানস্তর 

নরট] বা দশটাব সময় ন্নান করিয়া! পুনর্বার এগারটা বারট। পর্যস্ত জপ 

করিতেন। বৈকালে তিনি আর একবার মাল! লইয়া বসিতেন এবৎ 

সন্ধ্যাসমাগমে ছুই ঘল্ট] পুনরায় জপ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম- 

কীর্তনও চলিত। অবশেষে রাত্রি আটটার সময় রাসপঞ্চাধ্যায়ের 

এক অধ্যার আবৃত্তি করিয়! প্রসাদরগ্রহণাস্তে তিনি শয়ন করিতেন । 

তাহার রাধাকষ্ঃপ্রেম এতই সুগভীর ছিল যে একবার ভোর চারিটা 

হইতে রাত্রি নয়ট] অবধি অবিরাম রাধাক্কঞ্চকথার পরও তাহার বিরামের 

লক্ষণ ন। দেখিয়া! ভক্তগণ তাহার মুখে হস্তার্পণপুবক উহা! বন্ধ করিয়া- 

ছিলেন । বৃন্দাবনসম্বন্ধে তিনি বলিতেন, “আমি বুন্দাবনের লোক” অথবা 

কহিতেন, “আমি গোপবাল। 1” বৈষ্কবভাঁবে ভাবিত। লক্ষী-দিপি প্রয়োজন- 

স্থলে স্বীয় ধার! অব্যাহত রাখিবার জন্য অসীম সাহসগ্রদর্শনেও পশ্চাৎপদ 

হইতেন ন|। একবার উপেন্দ্র লাহা! মহাশয় কাঁমারপুকুরে চট্টোপাধ্যায়- 
বংশের কুলদেবত ৬শীতলার সম্মুখে ছাগবলি দিতে উদ্যত হইলে দিদি 
স্তাহাকে নিষেধ করিলেন । কিন্তু ইহাতেও লাহা মহাশয়ের সঙ্বল্পত্যাগের 
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লক্ষণ ন। দেখিয়] দিদি প্রাণপণে বাধা দ্বিতে থাকেন।। অগত্যা উপেন্দর- 
বাবুনিরন্ত হন। তদ্রবধি আর কেহ তথায় বলিপ্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাঁই। 

সাধনসিদ্ধা লক্ষী-দিদ্ির শেষ বয়সে অন্ঠান্ত অশেষ গুণাবলীর সহিত 

এমন একটা সর্বজনীন উদার স্বভাব প্রকটিত হুইয়াছিল যে, একদ। 
জয়দেব গোস্বামীর উৎসব উপলক্ষে কেন্দুবিন্ব গ্রামে গমন করিয়া তিনি 

ভক্তির আতিশয্যে জাতিবিচার অতিক্রমপূর্বক গোস্বামীজীর স্বকুলোন্তিব 
যুগীজাতীয় বৈষ্ণবদের পক অন্নগ্রহণেও সঙ্কুচিত হন নাই। বৈষ্ণবভক্তিও 

তাহার তুল্যরূপ ছিল। প্রার্থা বৈষ্ণবের আকাজ্জাপুরণার্থে তিনি নিজের 
বহুমূল্য শীতবস্ত্রাত্দি ও অকাতরে তাহাদের হস্তে তুলিয়া! দিতেন । অগচ 

ত্যাগীদ্দের জীবনে বিন্দুমাত্র স্থলনের আভাস পাইলে তিনি অগ্নিমূি 
হইতেন। একবার জনৈক সাধুকে মাত্রাতিক্রমপূর্বক মেয়েমহলে মিশিতে 
দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “ছি ছি! মেয়েমান্থষের পেছু পেছু 
ছোটা ! দাদা, তুমি সিংহের শাবক হয়ে শৃগালের আচরণ করছ !” 

গেষ বয়সে ধাহার] তাহাকে দেখিয়াছেন: তাহার! জানেন শ্রীরামরুষ্ণের 

কথ। বলিতে বলিতে তিনি ভাবসমুদ্রে নিমগ্ল হইয়া! কিরূপ বাহ্জ্ঞান 

হারাইতেন। তাহার সমস্ত হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগস্ধ ভক্তিতে 
পুর্ণ ছিল। তিনি বালতেন, “আমি যাঁকিছু জেনেছি বা শিখেছি, 
সবই ঠাকুর হতে।” কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, শ্ঠামপুকুর ও কাশীপুরে 

ঠাকুর এই অশেষ ন্নেহপাত্রী ভ্রাতুপ্ুত্রীটিকে কতভাবেই ন1 শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। বন্ততঃ লক্গ্মী-দিদ্ির জীবনী আলোচনাস্তে পুজ্যপাদ স্বামী 

শঙ্করানন্বর্জীর সহিত স্বতই বলিতে ইচ্ছা হয়, “লক্মীদ্বেবীর জীবনীমধ্যে 
হিন্দু বৈধব্য-জীবনের নিষ্ঠা, ভক্তি ও ভাবরাজ্যের অপার আনন্দ এবং 
দৈবীসম্পদের শ্ফুরণ প্রভৃতি শ্রীরামরষ্দেবের লীল। ও উ্ভিসমূহের অক্ষু€ 

সত্যতাই জ্ঞাপন করে” ( শ্রীত্রীলক্্মীমণি দেবীর মুখবন্ধ )। 
পি স্পা অপ শী 

১ প্রধানত: 'ভ্রীতীলক্্মীমণি দেবী' গ্রন্থ অবলম্বনে এই গ্রস্থ রচিত হইল। 


